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1. PÁRIZS – MARSEILLE

1959  egyik  verőfényes  augusztusi  napján  érkeztem  Párizsba.  Röviddel  azelőtt  fejeztem  be 
Svájcban egy szállodai tanfolyamot; tizenhét és fél éves korom ellenére meglehetősen öntudatos 
fiatalember  voltam.  Két  évvel  korábban  még  gondolni  sem  mertem  volna  rá,  hogy  valaha 
megláthatom ezt  a  várost,  gondolhatják  tehát,  milyen  boldogság  dobogtatta  meg a  szívemet. 
Akkor még nem sejthettem, hogy ez a csodálatos város, amelyet valamennyi rejtelmével együtt 
meg szerettem volna ismerni, egyenesen a pokolba juttat majd...

Két bőröndöm között álldogáltam a Gare de l'Est előtt és töprengtem: tanárom a francia nyelv 
elsajátítása érdekében állást szerzett nekem egy szállodában, s Párizsba érkezésemkor azonnal ott 
kellett  volna  jelentkeznem.  Ugyanakkor  eljátszadoztam  a  gondolattal,  mi  lenne,  ha  előbb 
megismerkednék  a  várossal.  Ifjonti  türelmetlenségemben  természetesen  az  utóbbi  mellett 
döntöttem.

Csomagjaimat  a  megőrzőbe  tettem és  egy  fényképezőgéppel  felfegyverkezve  útnak  eredtem. 
Miközben a Champs-Élysées-n lődörögtem, meg a Place d'ltalie-n átkeltem, gondolataimban az 
egész várost meghódítottam. Sajnos, a Rue d'Engen már felderítő sétám végállomása lett: alig 
fordultam be a sarkon, amikor a rendőrség az egész környéket lezárta. Az utcán ide-oda futkostak 
az emberek, mindenki kiáltozott, sőt, ha jól értettem, káromkodott is, de a rendőrgyűrűn se ki, se 
be.  Egyeseket  még  láttam  különböző  kapualjakban  eltűnni,  jómagam  azonban  túlságosan 
meglepődtem ahhoz, hogy bármit is tegyek. Mielőtt észbe kaphattam volna, 20-25 járókelővel - 
köztük néhány ordítozó franciával - együtt egy ősöreg teherautón találtam magam. Hogy hová 
visznek, arról fogalmam sem volt, de rosszat sejtettem.

Órámra pillantottam, augusztus 16-a, 20 óra 34-et mutatott. Alig érkeztem Párizsba, és lám... Ez 
csak valami tévedés lehet, s hamarosan minden jóra fordul, nyugtatgattam magam. Húsz perc 
múlva a teherautó megállt. Valakik felszakították a hátsó ajtót, nagy ordítozás közben lerángattak 
bennünket,  és  egy kapun keresztül  belökdöstek egy hosszú folyosóra.  A köztünk levő öt  nőt 
elválasztották  tőlünk.  Az  egyik  rendőr  dühösen  rám ordított  és  arccal  a  fal  felé  fordított.  A 
kezemet  magasra  kellett  emelnem,  majd  széles  terpeszállásba  kényszerített  és  annyira  előre 
kellett dőlnöm, hogy jóformán csak lábujjhegyen tudtam állni. Félelmemben üvölteni szerettem 
volna,  de  uralkodtam  magamon.  Már  egy  örökkévalóság  óta  álltam  ebben  a  lehetetlen 
testhelyzetben, a térdem remegni kezdett. Éreztem: nem bírom már sokáig.

Annyit  láttam,  hogy  a  velem  együtt  elfogottakat  egyesével  egy  szobába  vezetik,  ahonnan 
hamarosan ki  is  jöttek.  Egyszer-csak valaki  nyakon ragadott  és  a  felé  a  bizonyos szoba  felé 
taszított. Kissé megkönnyebbültem, abban a hitben, hogy most majd minden tisztázódik. Ehelyett 
azonban kínzóm a szobán túl, egy lefelé vezető lépcsőhöz tolt, amelynek végén egy vasajtó, majd 
egy rács pattant fel. Egy szempillantás múlva már újra az előbbi kényelmetlen testhelyzetben 
találtam  magam.  Zsebeimet  kiürítették,  fényképezőgépemet,  nadrágszíjamat,  cipőfűzőmet 
elvették.

Mivel  egész  idő  alatt  egyetlen  szót  sem  szóltak  hozzám,  minden  bátorságomat  összeszedve 
megpróbáltam  beszélgetést  kezdeményezni.  Alig  nyögtem  ki  rossz  franciaságommal  egy 
„kérem”-et, arcomon máris hatalmas pofon csattant.



Sötétzárkába dugtak. Jó időbe telt, míg a szemem megszokta a nyirkos, dohos lyuk sűrű homályát 
és kissé körülnézhettem benne: a zárka ajtajába vágott, körülbelül 10x10 centiméteres nyíláson 
keresztül halvány fénysugár szűrődött be. A falak nagy, durva terméskőből épültek. Tőlem jobbra 
egy kiszögellés volt  a  falban,  mögötte  pedig egy fafedelű vödör állt.  Rendeltetését  nem volt 
nehéz kitalálni.  Balra egy körülbelül 1,70 méter hosszú és 60 centiméter széles priccs volt  a 
falhoz erősítve. Négy lópokróc hevert rajta. Szemmértékem 6 négyzetméterre becsülte az egész 
helyiséget, magasságát pedig 2,5 méterre.

Hát  ez  lenne  Párizs?  Igazán  másként  képzeltem,  most  már  nem láttam  olyan  ragyogónak... 
Minden reményem és ábrándom tovatűnt. Hiába törtem a fejem: hogyan kerültem ide? Semmit 
sem tettem, egy szót sem szóltam senkinek, még kevésbé sértettem meg bárkit, ördög tudja, mi 
bajuk lehet velem ezeknek a franciáknak! Sok mindenre gondoltam volna, csak arra nem, hogy 
már  az  első  napon  lecsuknak.  Ez  már  sok!  Azt  hiszem érthető,  hogy  kétségbeesésemben  - 
dühömben elbőgtem magam.

Két napig mi sem változott, senki sem került a szemem elé. A harmadik napon végre kinyílt a 
zárkám ajtaja. Egy civil ruhás úr jelent meg, mosolyogva némi bátorságot öntött belém, valami 
melegséget éreztem a szívem körül. Intett, hogy kövessem. Ez a három nap azonban gyanakvóvá 
is tett. Már a barátságosságát is képmutatásnak éreztem. Olyan arckifejezéssel állt ott, mintha 
semmiféle  igazságtalanság sem történt  volna  velem,  átkarolt  és  vigasztaló  szavakat  mondott. 
Francia nyelvtudásom még gyatra volt, ezért csak néhány szavát értettem: Fiacskám... bocsánat... 
tévedés... minden rendben lesz, még fiatal vagy...

Ma sem tudom, hogy valójában mit is akart mondani. Követtem őt a folyosóra, amelyen három 
nappal azelőtt oly sokáig kellett a falat támasztanom. Hivatalnokok siettek, ki erre, ki arra. Arra 
sem volt időm, hogy szemügyre vegyem őket, mert a civil ruhás úr kinyitotta az egyik szoba 
ajtaját,  ahová  betessékelt.  Ugyanolyan  iroda  volt,  mint  annyi  más.  Az  íróasztalon  szétdobált 
irathalom, szerteszét üres kávéspoharak. A padlón rengeteg cigarettacsikk hevert, a falon pedig 
irattartó állvány, egy de Gaulle-portré mellett. Egyszóval: komplett istálló.

Az egyetlen, ami tisztának és rendesnek tűnt, az íróasztal mellé állított két bőröndöm volt. Többi 
cuccom -  pénztárcám, fényképezőgépem, levéltárcám, órám, nadrágszíjam és cipőfűzőm -  az 
asztalra dobva. A két utóbbit ismét magamhoz vehettem, majd friss fehérneműt vehettem elő a 
bőröndömből, sőt az ajtó melletti sarokban levő mosdót is használhattam. Úgy éreztem magam, 
mint  aki  újjászületett.  A polgári  ruhás  úr  egy  rozoga  széket  tolt  oda  nekem.  Miközben  a 
nadrágszíjamat csatoltam és a cipőfűzőmet fűztem be, ő egy régimódi telefonon próbált valakivel 
kapcsolatot  teremteni.  Dühös  „merde!”-je  („le  vagy  szarva!”)  elárulta,  hogy  nem  sikerült. 
Felpattant,  feltépve  az  irodaajtót,  de  úgy,  hogy  majd’ kiszakadt  a  sarkából.  Fejét  kidugta  a 
folyosóra, és olyan hangon, hogy szinte az egész ház beleremegett, valamilyen Jannot-t hívott. 
Aztán  fülsiketítő  dörrenéssel  bevágta  az  ajtót,  visszaült  az  íróasztal  mellé  és  -  arcán  széles 
vigyorral - várt.

Egy  perc  sem  telt  bele,  amikor  kívülről  valaki  benyitott,  persze  jóval  csöndesebben,  és  az 
ajtónyílásban  egy rendkívül  tiszteletre  méltónak tűnő fiatalember  jelent  meg.  Dühödt  ordítás 
fogadta,  amire  némileg  elbátortalanodva  így  felelt:  „Igen,  igen,  elnézést,  felügyelő  úr,  a 
légionárius már útban van ide, ő lesz a magyar tolmács.” Most már biztosan tudtam, hogy vezető 
beosztású emberrel ülök szemben, igaz eddig is így sejtettem. Joggal gondolhattam volna tehát, 



hogy  sorsom  kedvező  fordulatot  vehet.  Túlzott  nyájassága  azonban  gyanakvóvá  tett.  Az  a 
durvaság, amellyel beosztottját kezelte, megijesztett. Fennhangon, de németül kimondtam, amit 
gondoltam: „Nem, nem, apuskám, beszélj  csak,  amennyit  akarsz,  úgysem értem! Olyasvalaki 
kellene ide, aki tud magyarul vagy németül!” Ahogy kimondtam, már éheztem is, hogy fejembe 
száll  a  vér,  és  tükörre  se  volt  szükségem,  hogy  tudjam:  mélyen  elpirultam!  A  felügyelő 
megértette,  amit mondtam és fürkésző tekintettel  mért  végig.  Na, most mindjárt  megkapod a 
magadét, gondoltam magamban. Gondolataimba merülve, szótlanul az ajtóra mutattam, ahonnan 
halk, óvatos kopogtatás hallatszott.

„Befelé!”  -  üvöltötte  a  felügyelő.  Összerezzentem  és  egészen  kicsire  zsugorodtam  össze  a 
székemen. Némi vigaszt jelentett számomra, hogy a belépő Jannot sem érzi jobban magát, sőt, 
talán még nálam is kutyábbul van. Egész testében reszketett és valósággal csodának tűnt, hogy 
épségben sikerült az asztalra letennie a magával hozott tálcát. Ahogy megpillantottam a bőséges 
reggelit,  egyszeriben  belémhasított,  mennyire  éhes  vagyok az  átböjtölt  három éjszaka  és  két 
nappal  után.  A civil  ruhás  úr  néma kérdésemre válaszul  előbb a  tálcára,  majd rám mutatott. 
Gátlásaim elillantak, nekiláttam. Jannot mellém lépett. Átvillant rajtam a gondolat, hogy ez képes 
az egészet visszavinni, hát gyorsabban habzsoltam az ételt.

- „Raus!” - ordított rá a „főnök” németül. Szegény úgy eltűnt, mintha villámcsapás érte volna. Ez 
volt az első német szó, amelyet „védőszentem” kiejtett. Megkérdeztem:
- Ön beszél németül?
- Igen, igen!
- Akkor meg tudná nekem mondani, miért zártak be ide?
- Non, non! Pás compris seulement un peu! Sprechen ja, nix compris! (Vagyis: Nem, nem! Csak 
nagyon keveset értek! Beszélni igen, érteni nem!)
- Óh, ez jó, apuskám!
Kissé értetlenül bámult rám, hát megmagyaráztam:
- Jó! Igen, jó! Compris? (Érted?) Nem is rossz, uram, legalább valamit megért!
Felbátorodva megkérdeztem tőle:
- Mondja csak, mindig úgy ordítozik a munkatársaival, mint Jannot-val?
- Jannot egy faszfej! Egy tuskó!
- Értem, bár ezek nem valami finom kifejezések!
- És kétbalkezes is! Ő a fiam! Érted?
- Igen, értem. Csak, ha nem kiabálna így, mindjárt jobb és érthetőbb lenne!
- Tű gut (Te jó vagy), fiacskám!
- Na ne,  apuskám! Csak azt  ne! Nem szeretnék a fia  lenni!  Kérem, adja vissza a  holmimat, 
mielőbb  szeretnék  a  munkahelyemre,  a  szállodába  eljutni.  Nézze  csak  meg  nyugodtan  az 
útlevelemet, azzal minden rendben  van! Tout c'est correct!  Compris? (Minden rendben! Érti?) 
Úristen, ember! Lassan azt kell hinnem, hogy amit a fiáról, Jannot-ról mondott, inkább magára 
illik!
- Nem, nem. Nem jó, legalább öt év!
- Micsoda? Öt év! Nekem azt mondták, legfeljebb egy évig kell itt maradnom, hogy megtanuljam 
a nyelvet!
- Nem, nem! Öt év, fiacskám, sajnálom!
- Ugyan, papa! Csak egy év! Nincs szükségem öt évre, hogy megtanuljak franciául. Lassan már 
abban is  kételkedem, hogy egyáltalán meg akarom-e tanulni.  Ideérkezésem óta  olyan rosszul 
bántak velem, hogy már nem nagyon tudom elképzelni, hogy jól erezhetném magam ebben az 



országban.  Hát  ez  a  francia  vendégszeretet?  Sajnos,  még  semmit  sem  vettem  belőle  észre. 
Másképpen képzeltem az egészet!

Olyan sajnálkozva nézett rám, mintha súlyos beteg volnék.
-  Nem  válaszol?  Mi  történt  tulajdonképpen?  Tévedésből  hoztak  ide?  Ilyesmi  előfordulhat, 
megértem - mondtam előzékenyen.

De ő már ügyet sem vetett rám, szótlanul lapozgatott az útlevelemben, tépázta az idegeimet.

Közben 11 óra lett. Újra megpróbáltam felvenni a beszélgetés fonalát:
- Apuskám, lenne szíves legalább a munkaadómat felhívni! Semmi válasz.
- Előbb telebeszélted a fejemet, most pedig megnémultál! Jó, jó megértem. Éppen olyan vagy, 
mint a fiad, aki a reggelimet hozta!

Néma csend továbbra is.
- A fene egye meg, most már elegem van az egészből! Szívből jövő nevetést hallottam magam 
mögött, aztán meg is pillantottam a jövevényt, aki - még mindig nevetve - így szólt:
- Ez aztán igazai magyaros temperamentum, Michel!
Mielőtt  Apuska válaszolhatott  volna,  felpattantam a helyemről és magyarul üdvözöltem az új 
ismerőst.
- Te is magyar vagy?
- Igen!
- Az én nevem Józsi.
- Én meg Imre vagyok.
- Az Isten vezérelt ide. Ezzel az öregúrral képtelen vagyok megértetni magamat!
- Tudom, ezért hívatott engem.
- Ja úgy, ő egy szót sem szólt erről. Az ördög tudja, mi mindent hordott itt össze nekem! Valami 
öt évet emlegetett! Mondd csak, Imre, te is a rendőrséghez tartozol?
- Nem, Józsi. Katona vagyok, és a légióban szolgálok! Éppen szabadságon vagyok itt Párizsban, 
sajnos már nem sokáig.
- Itt a szomszédban van az irodám, gyakran hívnak át tolmácsolni.

Egy éktelen - Jannot! - üvöltés szakította félbe beszélgetésünket.
- Légy szíves, szólj neki, ne ordítson így folyton! Nincs acélból a dobhártyám.
- Rá se ránts, Józsi, ezt meg kell majd szoknod!
- Megszoknom? Hogyhogy?
- Hát bizony, ha hozzánk kerülsz, majd észreveszed, hogy nem mindig beszélnek halkan.
- Micsoda? Én hozzátok? Ki mondta neked ezt a marhaságot?
- Hogy kicsoda? Természetesen Michel.
- Mi? Hát ki ez a Michel tulajdonképpen?
- De hiszen apuskámnak hívtad őt, Józsi!
- Tudod, Imre - mondtam kissé felvidulva -, azért neveztem el apuskámnak, mert egész délelőtt 
állandóan csak fiacskámozott.
- Mindenkit így szólít, engem is. Két éve ismertem meg őt. Ő tanácsolta, hogy bújjak egyen- 
ruhába. Mit gondolsz, mit diktált le az imént Jannot-nak? A szerződésedet, Józsi!
- Minek? Már Svájcban megkaptam a szerződésemet. Ma kellene munkába állnom! Mi ez az 
ostobaság?



- Jól figyelj rám, Józsi! Pontosan két lehetőséged van: öt év rács mögött, vagy ugyanennyi légiós 
szolgálat! Melyiket akarod? Választhatsz!
- Egyiket sem! Az egyetlen vágyam, hogy minél előbb eltűnhessek innen. Van elég pénzem, hogy 
visszautazzam Svájcba.
- Ezt mondd meg neki!
- Inkább nem, testvér, mert akkor azonnal újra lecsukat! Hát nem érted, hogy ezt nem tehetem 
meg a honfitársammal?
- Igen, ezt értem. Nagyon rendes vagy! Dehát ez egyszerűen nem létezik, hiszen semmi rosszat 
sem tettem!
- Dehogynem!
- Hogyhogy?
- Hát például illegálisan utaztál be Franciaországba!
- Nocsak! Mit nem mondasz!
- Nem én mondom, Józsi, hanem Michel, és amit ő mond, az úgy is van!
- A fene egye meg!
- Pszt! Ezt megérti! Na, írd alá a szerződést, mielőtt meggondolná magát!

Aggodalmas oldalpillantást vetett Michelre, majd hozzáfűzte:
-  Sajnálom, ez csak kicsúszott  a számon! Igazán szép tőle,  hogy esélyt ad neked arra,  hogy 
elkerüld a börtönt.
- Ebben az esetben nincs is más választásom, mint hogy aláírjam - mormoltam magam elé -, mert 
tíz lóval se ráncigálhatnak vissza a pincébe!
- Ezt tökéletesen megértem - mondta Imre és úgy igazította elém a szerződés nyolc példányát, 
hogy valamennyit alá tudjam írni. Fájó szívvel meg is tettem, bár még nem adtam fel minden 
reményt. Amint visszakapom az útlevelemet, már itt sem vagyok, még ha meg is kell válnom a 
bőröndjeimtől.

Ám egy pillanat múlva rá kellett jönnöm, milyen súlyos is valójában a helyzetem: apuska egy 
borítékba dugta az útlevelemet, ráírta a nevemet, majd ő is aláírta a szerződésemet. Utána Imre is 
aláírta, az egész köteget magához vette és felszólított:
-  Na, Józsi,  markold fel  az órádat,  a pénzt, a levéltárcádat és a fényképezőgépedet, az egyik 
bőröndöt is te kapd föl, a másikat majd én viszem, és gyere velem! Mondd gyorsan Michelnek, 
hogy „Viszontlátásra”, bár kötve hiszem, hogy valaha is viszontlátjátok egymást!
- De hát miért nem?
- Tudod, Algériában egyre melegebb a helyzet, csak kevesen kerülnek onnan vissza, legalábbis ép 
bőrrel.
- Neeem, akkor inkább itt maradok - tiltakoztam rémülten.
- No, ne félj, Józsi, azért nem olyan veszélyes az! Majd ma este kapsz tőlem néhány jó tippet, 
hogyan lehet megúszni.

Búcsút vettünk Michel felügyelőtől,  aki nem is próbálta titkolni kaján vigyorgását,  miközben 
magára hagytuk a disznóóljában. Amíg végigmentünk a folyosón, alaposan szemügyre vehettem 
honfitársamat. Becslésem szerint vagy 21 éves lehet, körülbelül 185 centiméter magas, széles 
vállú. Sötét haját jórészt eltakarta a képije. Nagyon tetszett a egyenruhája: keki színű tergálból 
varrták,  szövet  vagy  kord  derékszíja  hófehér,  cipője  barna,  harisnyája  zöld,  csakúgy,  mint  a 
nyakkendője.  Fekete  váll-lapján aranygombok ragyogtak.  Vajon én is ilyen egyenruhát kapok 
majd? Ezt az utolsó gondolatomat egy erélyes fejrázással elhessegettem. Nem neked való ez! Itt 



van a bőröndben a pincérruhád, ez jobban illik rád!

Eközben a folyosó végére értünk, kísérőm pedig felrázott töprengésemből:
- Pénzed van?
- Persze.
- Mennyi?
- Negyvenezer frank és valamennyi apró!

Elismerően füttyentett és a vállamat veregetve így szólt:
- Tudod mit, testvér, ha innen kilépünk, szemben van egy épület. Annak egyik irodájában ül egy 
altiszt,  akinek  majd  leadjuk  az  útleveled  és  a  szerződésed.  Aztán  mondd  azt,  hogy  valamit 
Michelnél felejtettél, így újra kijutunk, és Párizs ma éjszakára a miénk! Oké?
- Semmi sem oké, Imre! Miért kell azt mondanom, hogy valamit ottfelejtettem?
- Mert különben már nem engednek ki és kiverheted a fejedből Párizst, te hülye!
- És szerinted mit kellett volna ottfelejtenem?
- Hát valamit, mondjuk az órádat.
- Hiszen azt már a karomra csatoltam!
- Hát, akkor vedd le és vágd zsebre! Na, gyere már, elepedek a szomjúságtól!

Ezzel véget vetett a beszélgetésnek, és az előbb említett irodába vezetett. Az íróasztal mögött egy 
valóságos elefánt ült, legalábbis ezt a benyomást keltette bennem. Imre egy lépést előrelépett, 
megvárta, amíg az íróasztalnál ülő férfi figyelemre méltatja, aztán feszesen tisztelgett. Franciául 
mondott valamit, miközben rám mutatott.  Az elefánt szúrós tekintettel végigmért, aztán olyan 
lendülettel,  amit  sohasem  tételeztem  volna  fél  róla,  felpattant,  kissé  félresikerült  mosollyal 
hozzám  lépett  és  elkapta  a  kezemet.  Olyan  erővel  rázta  meg,  hogy  gyorsan  megszólaltam, 
csakhogy a további szorítástói megszabaduljak:
- Sajnos, Michelnél felejtettem az órámat.
- Üdvözöllek a családunkban, fiacskám!
- Kérem szépen, szeretnék az órámért menni!
- Rendben van! A bőröndök addig itt maradnak, őrmester, maga elkíséri az újoncunkat!

Imre megismételte a tisztelgési ceremóniát és elindulhattunk.
- Az istenit, ez majd’ kitépte a karomat, és hogyan nézett végig! Már azt hittem, hogy át akar 
döfni a szemével! Mondd csak, sok ilyen elöljárótok van?
- Akad néhány, Józsi... - felelte Imre -, ő még a jámborabbak közül való. Na, majd megismered 
őket.

Szép kilátások - gondoltam magamban. Az utcán még egy pillantást vetettem a kapura, amelyen 
egy táblát pillantottam meg. Rajta a következő felirat: ,,Az Idegenlégió önkéntestoborzó irodája".
A  kaputól  balra  kék-fehér-pirosra  mázolt  őrbódé  állt.  Valamivel  távolabb,  jobbra  volt  a 
csendőrség  bejárata,  amelyen  -  akár  egy  laktanyába  -  szakadatlanul  ki-be  jártak  a  civil  és 
egyenruhás emberek. Ha akkor csak sejtem, mi vár rám a következő öt évben, két utcával arrébb 
biztosan  elszöktem  volna.  De  én  is  azok  közé  a  fiatalok  közé  tartoztam,  akik  mindenre 
kíváncsiak, amit még nem ismernek, akiknek mindent látniuk kell, ki kell próbálnunk, amíg fel 
nem nyílik a szemük. Igaz, akkor már rendszerint minden késő...

Így  hát  követtem pártfogómat  és  hallgattam,  miről  beszél,  ő  meg,  mintha  kicserélték  volna, 



tréfálkozott, egyik trágár viccet mesélte a másik után Algériáról. Nyugtatgatott, bíztatott, hogy 
ma este, amíg vele vagyok, semmitől sem kell félnem, akármi is történik. Megkérdeztem, nem 
tart-e  valami kellemetlenségtől,  amiért  egyszerűen nem megyünk vissza  az  elefánt  irodájába. 
Nagyot nevetett és azt felelte: arra valók a nehézségek, hogy legyőzzük őket, meg hogy nélkülük 
unalmas lenne az élet.  Nem egészen értettem egyet vele, de ellenvetéseimet már nem tudtam 
elmondani, mert hirtelen megállt és így szólt:
- Na, Józsi, most pedig eszünk valamit.

Az utca túloldalán levő egyik helyiségre mutatott. Ugyanúgy nézett ki, mint a sok ezer párizsi 
kávéház, de a „Kávézó” felirat mögött az „Étterem” szó is olvasható volt.
- Tudod mit, Imre - feleltem -, csak vezess te, életemben először vagyok Párizsban, rád bízom 
magam!
- Jól van, nem fogsz csalódni bennem. Gyere!
- Várj csak, ott elöl látok egy zebrát.
- Ne törődj vele, az autósok majd megállnak, ha látják, hogy át akarunk menni a túloldalra.
- Ilyen forgalomban?
-  De mennyire!  Hiszen te  is  Filcnek,  zsarunak néztél!  Meglátod,  az  autósok sincsenek ezzel 
másképpen.

És valóban! Amint Imre a járdáról az úttestre lépett, mintegy vezényszóra valamennyi gépkocsi 
fékezett.  Imre  mosolygott,  integetett,  az  autósok  visszaintegettek,  és  mi  kényelmesen 
átsétálhattunk  az  üressé  vált  úttesten.  A helyiségbe  lépő  Imrét  egy  bokáig  érő  -  valamikor 
valószínűleg fehér  -  kötényt  viselő,  alacsony, gömbölyded emberke fogadta,  kitörő örömmel. 
Imre a barátjaként mutatott  be neki,  ami újsütetű ismeretségünkre tekintettel  nagyon jól  esett 
nekem. Egy oldalajtó  csapódott,  és  egy felettébb csinos  szőkeség viharzott  be  rajta,  örömtől 
repeső  arccal  és  egyenest  Imre  ölelésre  tárt  karjaiba  vetette  magát.  Nem  tagadom,  kicsit 
irigyeltem új barátomat, szívesen cseréltem volna vele, amikor ez a csinos teremtés megcsókolta. 
Egyszerre  csak a lány egy lépést  hátrált,  vizslató tekintettel  végigmustrálta  a  fiút,  majd lágy 
hangon „én légionáriusom"-nak nevezte. Imre mosolygott és rám mutatott. A lány felém fordult, 
arcán nem egészen érdektelen kifejezéssel. Szemét rámszegezve kérdezte társamtól:
- Ki ez a szépfiú?

Imre válaszát nem is hallottam, csak álltam, mint akinek földbe gyökerezett a lába. A lány bal 
karjával átölelte a nyakamat, és - mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne - kétoldalt arcon 
csókolt, amitől a vérem is felforrt. Szinte félálomban karoltam át karcsú derekát és így, együtt 
lépkedtünk a vendéglős által felajánlott asztalhoz. Arcomon éreztem a lány forró lehelletét és 
meg  sem  mertem  mozdítani  a  fejemet.  Talán  még  sohasem  sikerült  ennyire  félre  az  a 
próbálkozásom,  hogy  könnyednek  mutassam  magam.  De  akármilyen  tapasztalatlannak  is 
tűnhettem, a világon senkivel sem cseréltem volna.

Imre előttünk lépkedett.  Az asztalhoz  érve  felénk  fordult  és  pimasz mosollyal  intett,  hogy a 
sarokülésen, egymás mellett foglaljunk helyet. Ezt nagyon rendes dolognak találtam. Láthatóan 
mámoros állapotom még a felügyelővel folytatott előbbi egyoldalú beszélgetésemnél is jobban 
szórakoztatta.  Változatlanul derűs képpel  valamit  mondott  a  lányka,  miközben felváltva rám-
rámnéztek. Éreztem, ahogy - aznap már másodszor - elpirulok, de ezúttal egyáltalán nem volt 
olyan kényelmetlen, mint korábban. A lány újból felém fordult, közben hozzám ért a melle, én 
meg, mintha villám csapott volna belém, megmerevedtem. A fülembe súgott valamit, amiből egy 



kukkot sem értettem. Harsány kacagást hallottam, feltekintettem, s láttam, hogy a vendéglős is az 
asztalunknál ül. Tartottam tőle, hogy emiatt majd hátrányosan változik a helyzetem, de erről szó 
sem volt. A lány még közelebb vont magához, bal kezével a nyakamat cirógatta, amin ez a két 
hülye alak egyre nagyobbakat nevetett.

- Úristen, mi van ezen nevetnivaló? - törtem ki végül magyarul, mire Imre pimaszul a képembe 
mondta:
- Louise belédszeretett. Te sem festesz valami közömbösnek, csak nem mered kimutatni.

Erre anélkül, hogy egy szót szóltam volna, felsőtestemmel a lány felé fordultam, szenvedélyesen 
a  szemébe néztem és  megcsókoltam a forró száját.  Észrevettem rajta  a  meglepődést,  de  egy 
pillanat múlva visszacsókolt. Boldogan éreztem, hogy testén könnyű reszketés fut át. Egy percig 
összeölelkezve néztünk egymás szemébe, ami minden szép szónál többett mondott.

Ábrándozásomból  süket  csönd  térített  magamhoz.  Szemben  ülő  földimre  néztem,  majd 
szememmel az ő tekintetét követve láttam, hogy az apró vendéglős gyors léptekkel a pulthoz 
megy.  Egy  üveg  Pernod-t  és  négy  poharat  vett  magához,  visszajött  az  asztalhoz  és  töltött. 
Megpróbáltam tiltakozni, hiszen még sohasem ittam alkoholt, de hiába, Imre barátomhoz intézett 
segélykérésem is eredménytelen maradt. Imre megmagyarázta, miért ragaszkodott a vendéglős 
ahhoz, hogy velük igyam: ha meg tudtam csókolni a lányát, akkor vele is meg kell innom egy 
pernod-t, slusszpassz! Megadóan felhagytam a kérdezősködéssel és megpróbáltam kibontakozni 
Louise öleléséből. Mivel ő ezt sehogy sem akarta, egy poharat nyújtottam oda neki, így aztán 
kénytelen  volt  legalább a  bal  kezét  levenni  a  vállamról,  a  jobbja  azonban ott  maradt.  Én is 
kezembe  vettem  egy  csordultig  töltött  poharat,  végigpíllantottam  a  kis  társaságon: 
„Egészségükre!”

Egy hajtásra kiittam a poharat, és elégedetten nyugtáztam, hogy a két férfi mosolyog. Megkordult 
a gyomrom, s megkérdeztem a barátomat: mi lesz az evéssel? Barátságosan legyintett és közölte, 
hogy már rendelt, a vendéglős már mindent tud. Éreztem, amint a szesz lassan a fejembe száll, 
mondtam is Imrének, hogy nem szeretnék többet inni.

-  Ez sajnos nem megy -  közölte honfitársam -, mert  az ételhez itt  vörösbor jár,  ehhez Pierre 
ragaszkodni fog. Adnék neked egy jó tanácsot, Józsi: már csak Louise kedvéért se bosszants fel!
- Hát, ha ez a helyzet, kénytelen vagyok beletörődni.
- Mibe?
- A holnapi macskajajomba. De mielőtt még valamit innék, szeretnék tőled bocsánatot kérni.
- Miért?
- Louise-ért.  Először azt hittem, a te barátnőd, és kicsit irigyeltelek, amikor megölelt.  Igazán 
sajnálom!
-  Emiatt  ne fájjon a  fejed,  Józsi!  Nagyon rendes tőled,  de Louise miatt  nem kell  bocsánatot 
kérned,  ő  egy kicsit  olyan,  mintha a  húgom lenne,  Pierre  meg szinte  az apám. Három éwel 
ezelőtt,  amikor  ideérkeztem, Louise még csak tizennégy éves  volt.  Mielőtt  a  légióba  léptem 
volna, itt laktam és Pierre úgy bánt velem, mint a saját fiával. A jólélek valóban örökbe is akart 
fogadni.  Akkor találkoztam Michellel,  aki rábeszélt,  hogy lépjek be a hadseregbe.  A véletlen 
hozta úgy, hogy két és fél év óta először vagyok megint itt. Előtte úgy-ahogy levélben tartottuk a 
kapcsolatot, ugyanis megígértem Pierre-nek, hogy leszerelés után visszajövök. De ennek semmi 
köze Louise-hoz, az üzletről van szó, amelyet valamikor majd át kell vennem. Pierre-nek nincs 



fia, Louise-t pedig nem érdekli az étterem. Hogy ne kelljen üres kézzel elkezdenem, havonta 
félreteszem a zsoldom felét, így a leszerelésig egészen szép kis summát gyűjthetek össze. Légy 
nyugodt, barátom, szó sincs róla, hogy keresztezted volna az utamat. Ellenkezőleg! Magamtól 
aligha  jöttem  volna  ide.  Már  huszonkilenc  napja  hányódom  itt,  Párizsban,  és  a  mai  a 
szabadságom utolsó napja. Ha nem ismerkedem meg veled, valószínűleg megint úgy utaztam 
volna el, hogy meg sem látogatom Pierre-t...

Kis szünet után hozzátette:
-  Mielőtt  hozzálátnánk  az  evéshez,  szeretnélek  megkérni  valamire.  Légy  szíves,  maradj  ma 
Louise-zal itt az üzletben, mialatt én az apjával meglátogatom néhány ismerősömet. Pierre-nek 
általában kevés az ideje, ám most, hogy én is itt vagyok, szeretné kihasználni az alkalmat. Neked 
meg ez úgyis egy kedvező lehetőség arra, hogy szépen búcsúzz Párizstól. Igaz?
- De mit szól majd ehhez az apja?
- Ebből ne csinálj magadnak gondot! Ha valakit úgy mutatok be, mint a barátomat, ahogy veled 
habozás nélkül tettem, azt szívesen látják ebben a családban.
- Imre, kedves barátom, egyre rokonszenvesebb leszel nekem. Mikor jöttök vissza?
- Még nem tudom! Majd valamikor, legkésőbb holnap délben.
- És én hol alszom?
- Ugyan hol, te kis ügyefogyott... ne kérdezz már ilyen butaságokat, különben meggondolom, 
hogy egyedül hagyhatlak-e Louise-zal?
- Jól van, jól van, menj csak nyugodtan. Nem történik majd semmi!
- Semmi? Akkor inkább itt maradok, és én foglalom el a helyedet.
- Imre, ha ezt megteszed, nem állok jót magamért!
- Na látod, így már jobban tetszel nekem! Még valamit, és ez a legfontosabb: eszedbe ne jusson 
megszökni, hogy megszabadulj a légiótól! Nagy bajt okoznál vele nekem is, de magadnak is!

Szótlanul és habozás nélkül rabólintottam. Nagyon komolyan nézett rám, ő is bólintott, aztán 
jelezte: most kimegy a konyhába, hogy segítsen Pierre-nek. Louise meg én terítsük meg közben 
az asztalt.

Néhány percig azonban még elüldögéltem,  gondolataimba merültem.  Egy órával  ezelőtt  még 
kilátástalannak tűnő helyzetben voltam, most pedig itt ülök Louise mellett, és boldog vagyok. 
Álmomban sem hittem volna,  hogy ilyen rövid idő alatt  ennyi  minden történhet velem. Még 
ötven  perce  sincs,  hogy  Imrét  megismertem.  Vidáman  idéztem  fel  a  felügyelővel  folytatott 
vitámat.  Addig  folyton  vesztes  voltam.  Most  viszont  a  Louise-zal  történt  megismerkedés 
fejedelmi jutalmat jelentett számomra, és minden vonatkozásban győztesnek éreztem magam.

Néhány vendég lépett be, velük kellett foglalkoznunk. Louise megmutatta, hol találom az abroszt 
meg az evőeszközt, és rám bízta a terítést. Közben azon kaptam magamat, hogy folyton a lányt 
keresi a szemem. Azt is észrevettem, hogy ő sincs másképp. Már magamtól kezdtem poharakat 
elmosni, hamutartókat kiüríteni, asztalokat letörölgetni, mígnem Pierre előkerült a konyhából és 
egy  hatalmas  tál  salátát  tett  az  asztalunkra.  Szívélyesen  üdvözölte  az  újonnan  érkezett 
vendégeket, Louise kezébe nyomta a tálat, majd újra letűnt a konyhában.

- Igen, papa, igen - hallottam Louise-t, aki intett, hogy üljünk asztalhoz.

Már  régóta  éreztem,  hogy  ezek  a  kedves  emberek  úgy  bánnak  Imrével  és  velem,  mint 



családtagokkal, de a feltálalt ebéd minden várakozásomat felülmúlta: Nigois-saláta, fehér bordói, 
négyszemélyes  hideg languszta,  nekem ásványvíz,  tartármártás,  Remulád-  és  Calypso-mártás, 
tószt,  vaj  és  pármai  sonka  sárgadinnyével!  Evés  közben  Imre  és  Pierre  élénk  beszélgetésbe 
merült. Aztán Louise leszedte az asztalt, majd újabb tiszta tányérokat rakott szét. Pierre és Imre, 
menet  közben  is  folytatva  a  beszélgetést,  eltűnt  a  konyhában,  és  néhány  perc  múlva  egy 
hatalamas tállal, valamint egy - négy zöldséges tálkával megrakott - tálcával tértek vissza.

A beszélgetést akkor sem szakították meg, miközben kiszolgáltak bennünket, szinte tudomást se 
vettek rólunk. Ez a fogás madeiramártásos spékelt marhaszeletből, gomba-, spárga-, zöldborsó-, 
sárgarépaköretből és burgonyakrokettből állt. Jó ideig eltartott, amíg végigettük a fő fogást, mert 
Imre és Pierre párbeszéde éppoly kimeríthetetlennek bizonyult, mint az ételsor. Aztán én, meg 
Louise álltunk fel, és kivittük a piszkos edényeket. A konyhában úgy öleltük és csókoltuk meg 
egymást, mintha egy örökkévalóság óta csak erre az alkalomra vártunk volna. Aztán felkaptunk 
két hosszú kenyeret,  egy gyümölcsös  meg egy sajtos  tálat  és  visszamentünk az asztalhoz.  A 
bőséges desszert után még feketekávét és konyakot ittunk.

Pierre bontott  asztalt.  Mielőtt  eltűnt egy „magánlakás” feliratú ajtó mögött,  még néhány szót 
vetett oda Imrének. Kérdő tekintetemre barátom lefordította, amit házigazdánk mondott.
- Pierre szerint fáradtnak látszol. Nem ártana egy-két órára lepihenned, hogy estére felfrissülj. 
Louise majd megmutatja neked az én régi szobámat, az éjszakát is ott töltheted!

Utolsó szavait sokatmondó kacsintással kísérte, de csipkelődései már hidegen hagytak.
- Hát akkor a viszontlátásra - mondtam, kézen fogtam Louise-t, és hagytam, hogy vezessen. A 
lépcsőn  felfelé  menet  még  láttam,  hogy  Imre  vidáman  integet,  majd  újra  tölt  magának  a 
konyakosüvegből.  Louise  egy szobába vezetett, amely egyáltalán nem úgy nézett ki, mint egy 
legénylakás. Kifogástalan rend uralkodott benne, közvetlenül a bejárati ajtó mögött, jobboldalt 
egy belső udvarra néző nagy ablak nyílt. Balra egy ajtót láttam ,,Ba-in" (fürdőszoba) felirattal, 
közvetlenül mellette pedig egy ruhásszekrényt. A szoba közepén fehérre festett, rézgömbökkel és 
rézkarikákkal  díszített  vaságy,  amely  ellenállhatatlanul  vonzott  magához.  Egyedül  voltam, 
levettem a dzsekimet, az ágy szélére ülve lerúgtam a cipőmet. Még egy gyors pillantás az órámra 
-délután öt órát mutatott, aztán lefeküdtem, és hagytam, hogy elnyomjon az álom.

Amikor felébredtem, jó pár percig eltartott, míg rájöttem, hol is vagyok. Kis ideig még csukott 
szemmel  heverésztem  és  lelki  szemem  előtt  lepergettem  az  utolsó  napok  eseményeit.  Az 
elutazásom  Bernből,  párizsi  megérkezésem,  a  Champs  Élysées,  az  Eiffel-torony,  amelynek 
megmászását másnapra terveztem, a Place d'ltalie a számtalan homályos kocsmával, aztán a Rue 
d'Engen...  Tulajdonképpen  mit  is  kerestem  ott?  Ja,  persze,  az  egyik  vendéglőt  akartam 
megkeresni, amelyikben a nagybátyám gyakran megfordult. De erre már nem volt időm, helyette 
három éjszakát  egy  sötét  lyukban kellett  töltenem,  összeakadtam az  ordítozó  felügyelővel,  a 
megfélemlített  Jannot-val,  a  vidám Imrével,  az  elefánttal,  az  aprótermetű,  dundi  Pierre-rel  és 
aztán jött Louise. Itt a film megszakadt, felültem.

Kiugrottam  az  ágyból,  az  ajtóhoz  mentem,  és  ijedtem  állapítottam  meg,  hogy  rámzárták. 
Rémületem gyorsan el  is párolgott,  hiszen nyilván  Louise  zárta be,  hogy nyugton hagyjanak. 
Kinyitottam a fürdőszoba ajtaját és nagy örömömre egy zuhanyzót tatóltam. Vetkőzés közben 
jutott  eszembe,  hogy kinn  a  folyosón egy mosdót  és  egy  WC-t  láttam.  Ezt  a  szobát  tehát  a 
zuhanyzóval együtt  nyilván utólag alakították ki,  eszerint  mégiscsak Imre egykori szobájában 



vagyok.

Zuhanyzás után újra az ágyra ültem. Zajt csapni nem akartam, hamarosan úgyis jön majd valaki, 
hiszen már 8 óra múlt. Várakozás közben azon töprengtem, amiért voltaképpen Párizsba jöttem. 
Elővettem a levéltárcámat, hogy kikeressem a munkaszerződésemet, amelyen munkaadóm címét 
és telefonszámát is megtalálhatom. Örömmel tapasztaltam, hogy pénzem, körülbelül 800 svájci 
és 40 000 francia frank, hiánytalanul megvan. Néhány fényképem és a keresett cím is megvolt, de 
a szerződés sehol!

Megzörrent  a  zár,  felugrottam,  az  ajtón  egy ismeretlen  lány  lépett  be.  Igazán  meglepődtem, 
hiszen se lépteket, sem pedig más zajt nem hallottam, ami elárulta volna a jöttét. Gépiesen egy 
újságot terítettem az ágyon heverő papírjaimra. Magára mutatva közölte, hogy Yvonne a neve. 
Nem rossz, gondoltam magamban és utánamentem a folyosóra. A lány bezárta az ajtót, hamiskás 
mosollyal ideadta a kulcsot, aztán vidáman leballagtunk a lépcsőn abba a terembe, amelyben oly 
soká ebédeltünk. Éppen a kilincs felé nyúltam, amikor belülről felpattant az ajtó és négy vagy öt 
hozzánk  hasonlóan  vidám  fiatalember  jelent  meg.  Közrefogtak  bennünket,  megmondták  a 
nevüket, de a nagy zűrzavarban képtelen voltam megjegyezni, hogy melyikükhöz melyik név 
tartozik.

Felsorakoztunk akörül a terített asztal körül, amelynél délelőtt is ültem, és amelyre valaki már 
poharakat is állított. A térítőn szép virágcsokor díszelgett. Körülnéztem, de Louise-t nem láttam. 
Yvonne  észrevette  csalódottságomat,  valamit  magyarázni  próbált,  miközben  az  órámra 
mutogatott.  Annyit  azért  megértettem  belőle,  hogy  valamelyest  várnom  kell.  Rossz 
franciaságommal  is  sikerült  megkérdeznem,  hogy  kit  fogunk  ünnepelni.  Yvonne  egy 
középtermetű, jó külsejű fiatalemberre, Pascalra és egy barna hajú lányra, Marléne-ra mutatott és 
elmagyarázta, hogy ők ketten eljegyezték magukat. Sok szerencsét kívántam nekik.

Éppen kávéért  mentem Yvonne-nal  a  pulthoz,  amikor  mögöttem nagy ujjongásban törtek  ki. 
Megfordultam és Louise-t láttam meg, amint egy fiatalemberrel a terembe lép. Elbűvölően nézett 
ki. Mialatt aludtam, átöltözött. Most egy tenyérnyire a térde fölött végződő, sötétkék szoknyát, 
világoskék, hosszúujjú blúzt,  magassarkú cipőt viselt,  hajába két fésűt tűzött.  Kissé félszegen 
indultam feléje, ő azonban bátorítóan rámmosolygott, az asztalra tette a magával hozott dobozt, 
aztán a nyakamba borult. Fesztelenül megcsókoltuk egymást. Az asztalnál felhangzó elnyújtott 
„Ollala” azt a kényelmetlen érzést keltette bennem, hogy mi vagyunk a központban. Gyorsan 
elléptem Louise mellől és üdvözöltem a vele érkezett fiatalembert. Gerard bemutatkozott, kezet 
ráztunk, aztán becsukta, majd kulcsra is zárta a bejárati ajtót. Leeresztette a redőnyöket, majd 
elkiáltotta magát:
- Na, gyerekek, zárva vagyunk! - A többiek tapsoltak és asztalhoz ültek.

Ez igen!  Az apa  nincs  itthon,  erre  a  kislánya  mindjárt  privát  partit  ad!  Éppen meg akartam 
kérdezni  Louise-t,  hogy tud-e  erről  az  apja,  mikor  megszólalt  a  telefon.  Yvonne  vette  fel  a 
kagylót, majd pár pillanat múltán nekem intett:
- Józsi! Imre az!

Átvettem a kagylót és beleszóltam. Imre első szavai után már tudtam, hogy nem egészen józan. 
Kértem, beszéljen lassabban és főleg kicsit halkabban. Idézem a „jelentését", ahogyan ő nevezte:
- Először: olyan helyen tartózkodunk Pierre-rel, ahová hozzád hasonló zöldfülűek nem léphetnek 



be...

Szerettem  volna  közbeszólni,  hogy  teljesen  meg  vagyok  elégedve  jelenlegi  tartózkodási 
helyemmel, de nyersen félbeszakított:
- Másodszor: az akció tökéletesen a terv szerint  folyik, Pierre két nő közé szorult  és alig jut 
levegőhöz, de azért  szerintem majd csak elbánik mind a kettővel.  Harmadszor:  semmi közöd 
hozzá, hogy én mit csinálok.

Biztosítottam, hogy nem is vagyok kíváncsi rá,  de rámförmedt,  hogy fogjam be a számat és 
figyeljek, ha egy ennyire fontos jelentést kapok. És folytatta...
- Negyedszer: Ne hagyd el jelenlegi állásaidat, mert különben elkapnak. Érted?
- Értem - nyugtattam meg.
- Akkor jó. Józsi, felhívtam az elefántot és elmondtam neki, hogy az ellenség megtámadott és 
elvágott  bennünket  egymástól,  de  erről  hallani  sem akart.  Holnap  14.00-ra  hozzalak  vissza, 
mégpedig épségben! - parancsolta. Szóval, vigyázz magadra, fiacskám! Holnap találkozunk!

Ezzel letette a kagylót, hogy ne kérdezősködjem. Visszatértem hát kis csapatunkhoz, amely éppen 
a  torta  felvágásával  foglalatoskodott.  Még  nem ültem le,  mert  közben  eszembe  jutott,  hogy 
felszaladok  a  szobámba,  magamhoz  veszem  a  pénzemet,  hogy  valamivel  viszonozhassam 
vendéglátóim szívélyességét.  Szóltam Louise-nak,  hogy csak egy percet leszek távol,  az ajtót 
nyitva hagytam, hogy valami fény szűrődjék a folyosóra és a többiek is lássák, hogy mindjárt 
visszajövök,  aztán  felrohantam  a  lépcsőn.  Egész  vagyonomat  magamhoz  vettem,  majd 
visszasiettem az étterembe. Félrevontam Louise-t, és bár úgy éreztem, hogy már értek és beszélek 
valamelyest  franciául,  megígértettem  vele,  hogy  nem  fog  kinevetni.  Megígérte,  én  meg 
megmutattam  a  pénzemet  és  megkértem:  S'il  vous  plait,  Louise,  apport  deux  bouteilles  de 
champagne! (Kérlek, Louise, hozz két üveg pezsgőt!) Bólintott, de nem fogadott el tőlem pénzt. 
Megvártam hát, amíg senki sem figyel rám, és a négy tízezer frankos bankót az egyik fiókba 
dugtam. Valaki majd csak rátalál!

Néhány palackot vettem át Louise-tól és Pascalnak adtam át. Megköszönte, Marléne-től pedig 
egy puszit kaptam érte. Le akartam ülni, de  Yvonne  kézen fogott és kifelé húzott a teremből. 
Kérdőn néztem Louise-ra, de csak egy mosoly volt a válasza. Amikor az emeletre értünk, rögvest 
megértettem, miről van szó, mivel Yvonne egy lemezjátszóval kezdett bíbelődni. Azért hozott 
magával, hogy segítsek lecipelni a készüléket. Persze, hogy megtettem. Ahogy leértünk, Gerard 
sietett elénk, elvette tőlem és az egyik asztalra állította. Végre akadt egy szempillantásnyi időm, 
hogy leüljek és megigyam a már kihűlt kávémat.

Az  est  nagyon  vidámra  sikeredett.  Gerard  kezelte  a  lemezjátszót,  Pascal  pedig  az  italokat 
töltögette. Sorra meg kellett táncoltatnom a lányokat, aztán egy ideig elüldögéltünk, majd újra 
táncoltunk. Közben Pascal kissé becsípett, Gerard teli torokkal a Billy Holiday-lemezt „kísérte", 
Yvonne és Marléne rock and rollt járt, Jean és Esther pedig egy homályos sarokba húzódott egy 
kis enyelgésre - akárcsak jómagam Louise-zal. Már éjjel fél egy felé járt, amikor megkérdeztem, 
nem kellene-e véget vetni a partinak.  Louise  egyetértőén bólintott és rögtön be is jelentette a 
vendégeknek, hogy az estélynek vége:
- Befejeztük, mars mindenki az ágyba!

Enyhe  csalódással,  de  megértően  néztek  ránk.  Elbúcsúztattuk  a  vendégeket,  kitakarítottuk  a 



helyiségeket, eloltogattuk a villanyokat, aztán én, hónom alatt a lemezjátszóval, Louise meg a 
hanglemezekkel,  felmentünk a lány szobájába. Én mindent gyorsan a helyére raktam, és már 
éppen menni készültem, amikor Louise néhány gyors lépéssel elém került, halkan becsukta és 
kulcsra zárta az ajtót. Néhány percig tágra nyitott szemmel maga elé meredt, majd ellökte magát 
az  ajtótól,  a  karjaimba  borult  és  szorosan  hozzám  simult.  Aztán  ugyanolyan  hirtelenül 
kibontakozott  az  ölelésemből,  elfordult,  s  anélkül,  hogy akár egy pillantást  vetett  volna rám, 
eloltotta a villanyt és átment a másik szobába. Az ingem ott, ahol az imént a feje pihent, kissé 
átnedvesedett. Sírt volna? És ha igen, miért?

Szemem lassan hozzászokott a homályhoz. Megláttam a padlón heverő dzsekimet, felemeltem és 
egy szék támlájára akasztottak. Vajon miért verte ki egész testemet a veríték? Ilyen meleg lenne a 
szobában? Félig önkívületben az ablakhoz léptem, résnyire kinyitottam és mélyen beszívtam a 
friss levegőt. A külvilág beszűrődő zaja méhrajra emlékeztetett, amelyet hosszú téli álma után 
kicsalogatott a zsenge rügyek és a kikelet illata. E zümmögés mellett Louise zuhanyozásának 
neszei úgy hatottak, mint egy kis patak csobogása. Úgy elmerültem ábrándképeimben, hogy csak 
akkor  vettem észre,  hogy  Louise  visszajött  s  szobába,  amikor  nyakam köré  fonta  karját  és 
gyengéden a hátamra hajtotta a fejét. Behunytam a szemem, túláradó boldogsággal élveztem a 
perceket, és arra gondoltam, milyen nagyszerű lenne, ha megállna az idő.

Persze, ez a kívánságom nem teljesült. Sőt, oly gyorsan szálltak tova a percek, az órák, mintha 
kettőzött erő hajtaná előre az időt. Kintről már teljes erővel tűzött a szobába a nap... Karomat 
óvatosan  kihúztam  Louise  alól  és  nesztelenül  felkeltem.  Ruhadarabjaim  a  padlón  szanaszét 
hevertek, de az órámat sehol sem találtam. Megpróbáltam újra felidézni, hogyan is történt: az 
ablaknál álltam. Louise bejött a zuhanyzóból, hátulról átkarolt, kezdte kigombolni az ingemet - 
most már tudom, bizonyára az ablakpárkányon hagytam az órámat. De ott sem volt, felhagytam 
hát a keresésével.

Tulajdonképpen nem is akartam igazán megtudni, hogy hány óra. Anélkül is tudtam: a boldog 
órák elszálltak.  A zuhany alá álltam és jó  hideg vizet  engedtem magamra.  Utána testileg jól 
éreztem magam, csak a  szívem sajgott  kicsit.  Eszembe jutott,  hogy el  kell  majd búcsúznom 
Louise-tól, és egyszerre elfogott az aggodalom. Hiszen én is félek a búcsútól, hát még milyen 
fájdalmas  lesz  Louise-nak?  Micsoda  igazságtalanság  a  sorstól,  hogy  két  fiatalt,  alig  néhány 
boldog óra után, elszakít egymástól!

Tisztában voltam vele, hogy nem szép tőlem, ha csak úgy egyszerűen elmegyek, bár mindketten 
akartuk, ami történt, hiszen tudtuk, hogy ez az egyetlen éjszaka jutott nekünk.

Amilyen halkan csak bírtam, felöltöztem és leültem Louise mellé az ágy szélére. A hátán feküdt, 
szeme még csukva volt, de már nem aludt. Sokáig néztem gyönyörű arcát, hogy örökre magamba 
szívjam a vonásait. Észrevettem, hogy két könnycsepp buggyan ki a szempillája alól. Karomba 
akartam venni, de ellenállt, kérlelt, hogy menjek, de minél hamarabb térjek vissza hozzá. Ijedten 
próbáltam szólni valamit,  de ő azonban ujját  vigasztalóan az ajkamra téve elhallgattatott.  Rá 
kellett jönnöm, hogy jobban uralkodik az érzésein, mint én. Felálltam hát, egy utolsó pillantást 
vetettem rá, és kiosontam a szobából.

Odakint közben valahonnan előkerült órámra pillantottam: már 11 is elmúlt. Az étteremből már 
sok  ember  hangja  szűrődött  fel  a  lépcsőházba.  Mielőtt  beléptem,  gyorsan  megtöröltem  a 



szememet és egy kicsit  rendbe szedtem magamat.  Reméltem, hogy senkinek sem tűnik fel  a 
szomorúságom. Imrét az egyik asztalnál pillantottam meg, Pierre pedig a pultnál állva törölgette 
vendégei poharát.

Hangos  ,,Bonjour"-ral  köszöntem,  amit  kórusban  viszonoztak,  egyesek  barátságosan  rám  is 
mosolyogtak.  Pierre  magasra  emelt  jobb  kezével  üdvözölt,  én  visszaintetem  neki.  Imréhez 
fordultam, és örömmel tettem eleget invitálásának, hogy üljek le mellé. Mielőtt még kinyithattam 
volna a számat, Imre valósággal nekem esett:
- Mielőtt valamit mondanál, kérj rá engedélyt!
- Jó humorod van - mondtam.
- Nekem igen, de a többieknek aztán nincs! Két órán belül a légióban leszel, ott pedig csak az 
beszélhet, akit kérdeznek. Megértetted?
- Meg.
- Jól van, fiacskám! A parancs a következő: fél óra múlva önként visszajelentkezel az elefántnál. 
Egyedül, tehát nélkülem! Semmi majré, rövidesen én is ott leszek és elviszlek onnan. Azután 
abba  a  laktanyába  megyünk,  ahol  téged  ideiglenesen  beöltöztetnek.  Meg  kell  értened,  csak 
néhány  kitolástól  szeretnélek  megkímélni,  amelyek  az  újoncokra  az  első  napon  rendszerint 
várnak!

Pierre lépett az asztalunkhoz, egy csésze tejeskávét meg süteményt tett elém. Visszamosolygott 
rám és megkérdezte,  hol van Louise. Nyilván észrevette pirulásomat,  mert  válaszra se várva, 
visszament a pulthoz. A jó öreg bizonyára nem akart zavarba hozni. Imrére néztem, és megint 
megláttam rajta a tegnap esti ostoba vigyort.

- Mit vigyorogsz? - kérdeztem. - Még sose láttál újoncot reggelizni?
- Hogyne láttam volna, de még egyikük sem volt annyira zavarban, mint te.
Ezzel  betelt  a  pohár.  Egy  pillantásra  sem  méltatva  őt,  igyekeztem  mielőbb  bekapni  kései 
reggelimet. Aztán csendben vártam, hogy megszólaljon, és pontos utasításokat adjon. Nem sokáig 
kellett várnom.

- Tíz perc múlva elindulsz! Az elefántnak pontosan ezt mondod: „Kovács légionárius jelentem, az 
éjszakai  bevetésről  visszatértem,  az  ellenséges  vonalakat  sikerült  áttörnöm.  Szolgálatára, 
segédtiszt úr!” Ne felejts el kopogni, mielőtt belépsz, és most indulj!

Szó nélkül felálltam, odamentem Pierre-hez, hogy búcsút vegyek tőle. Ő sem szaporította a szót, 
kezet  rázott  velem,  párás  szemével  a  képembe  nézett,  magához  ölelt  és  két  atyai  csókot 
cuppantott  jobbról-balról  az  arcomra.  Úgy  tettem,  mintha  nem  látnám,  milyen  szomorú,  és 
elhagytam a helyiséget. Most aztán gyorsan át az úttesten, ne nézz vissza, különben sose tudsz 
elszakadni! Gyors léptekkel átmentem a túloldalra és befordultam a következő sarkon. Ott aztán 
úgy  beleállt  a  reszketés  a  térdembe,  hogy  meg  kellett  állnom,  és  egy  parkoló  kocsinak 
támaszkodnom. Talán egy pár percig álldogáltam így,  amikor valaki a vállamra tette a kezét. 
Rémülten fordultam meg, s egy férfit láttam, a kocsi tulajdonosa lehetett. Jaj, ne, csak semmi 
újabb galibát a rendőrséggel! Nekieredtem, és a további útszakaszt futva tettem meg. Csak pár 
lépéssel az előtt az iroda előtt álltam meg, amelyben jelentkeznem kellett. Egy kicsit kifújtam 
magam, aztán kopogtam az ajtón.

„Entréz”, hallottam a harsány kiáltást,  beléptem, úgy lépkedve, ahogyan Imrétől láttam, majd 



előadtam az általa betanított mondókámat. Az elefánt elégedetten vigyorgott a bajusza alatt, kis 
idő múltán felállt és megszólalt:
- Javíthatatlan, egyszerűen javíthatatlan ez a Kovács! De jól jegyezd meg magadnak, hogy mától 
fogva ez a neved! Ez a neved, ő a keresztapád, és ebben maradunk, Kovács, érted?
-  Igen,  segédtiszt  úr!  -  feleltem katonásan.  Kopogtatás hallatszott,  az  elefánt  pedig vidáman, 
németül kiszólt:
- Gyere be, te tréfacsináló!
Nyílt az ajtó, és meghallottam Imre hangját:
- Köszönöm, segédtiszt úr! Az elefánt megkérdezte:
- Mondd csak, Kovács, muszáj neked minden újoncot velem ijesztgetned és ráadásul csak az 
utolsó pillanatban visszahoznod?
- Igyekszem - vágta rá Imre.
Elámultam  beszélgetésükön,  de  befogtam  a  számat,  ahogy  „névadóm”  tanácsolta.  További 
párbeszédüket  nem  értettem,  mert  már  franciául  folytatták.  A  segédtiszt  láthatóan  néhány 
parancsot adott Imrének, mert hangja és arckifejezése szigorúnak tűnt, és a barátom is feszült 
figyelemmel hallgatta. Végezetül a segédtiszt egy aktatáskát adott át Imrének, majd mindketten 
tisztelegtek.  Imre  megbökött,  fejével  szó  nélkül  az  ajtó  felé  intett.  Már  éppen meg  akartam 
fordulni, amikor a segédtiszt utánunk szólt:
- Még egy pillanatra!
Rámtekintett és kijelentette:
- Máskor ne kerüljetek a női vonalak mögé! Ez parancs, kölyök! És jól figyelj oda a felnőttekre! 
Most aztán indulás!

Az utcán megkérdeztem Imrét:
- Hogy jössz te ahhoz, hogy megváltoztasd a nevemet?
- A légióban majdnem mindenki hamis nevet használ. Mindig is szerettem volna egy öcsikét, aki 
vigyázna rám. Nem esett nehezemre, hogy az én nevemet ajándékozzam neked, mert az első 
pillanattól úgy viselkedtél, ahogyan elvártam tőled.
- Imre, ottfelejtettem a bőröndjeimet - szakítottam rémülten félbe.
- Azokat már elvitték, jelenleg a pályaudvaron vannak - nyugtatott meg.

Csodálkozással voltam kénytelen beismerni, hogy válaszai mindig meggyőzőek voltak és minden 
további kérdést feleslegessé tettek. Imre az utca túlsó oldalára mutatott, ahol a hadsereg egyik 
dzsipje állt, kormányánál egy katona várakozott. Ezúttal már habozás nélkül követtem a zsúfolt 
úttesten. A kocsik megint megálltak a kedvünkért, Imre meg barátságos gesztusokkal üdvözölte 
őket.

Ezúttal azonban szöveget is fűzött hozzá:
- Nyaljátok ki! Nyaljátok ki!
Meg is kérdeztem, miért ilyen goromba. Epés mosollyal ezt felelte:
- Csak azt mondom ki, amit egymásról gondolunk. Hiszen a gépkocsivezetők csak azért mutatják 
magukat ilyen barátságosnak, mert rendőrnek hisznek, és mert tudják, hogyha nekimennek egy 
rendőrnek, súlyos bírságot kell fizetniük és még nyugtát sem kapnak róla. Nem kevés párizsi 
zsaru szerez magának így egy kis fizetéskiegészítést.

A dzsipnél álltunk meg. A sofőr kiugrott a kocsiból és tisztelgett, Imre meglehetősen lezserül 
viszonozta. Intett,  hogy üljek be a hátsó ülésre,  mondott  valamit a gépkocsivezetőnek a szép 



időről és a friss levegőről, mire az sietve lehajtotta a kocsitetőt. Imre ismét felém fordult:
- Mostantól fogva neked őrmester vagyok, és nem Imre. Arcára olyan kifejezés ült, amilyet még 
sohasem láttam rajta, majd folytatta:
- Csak ne vigyorogj, ezt komolyan gondolom. Még valamit jegyezz meg: ha netán lehordanak 
vagy megfenyítenek, esetleg valaki megver vagy kitol veled, nehogy hozzám gyere panaszkodni. 
Nem foglak  megvédeni,  mert  ha  a  többiek  rájönnek,  jaj  neked.  Mindent  panaszkodás  vagy 
siránkozás nélkül el kell tűrnöd!

Figyelmesen  hallgattam  szavait,  amelyeket  a  légionárius  sofőr  szakított  félbe,  mikor  magát 
kihúzva jelentette:
- A parancsot végrehajtottam, kérem a további parancsot, őrmester úr!
- Jól van, jól van - legyintett Imre -, nem vagyunk a laktanyában! Addig nem szükséges, hogy jó 
példát mutasson az újoncunknak, majd magától is megtanulja, elég ideje lesz rá!

Ezzel beült a vezető melletti ülésre, a sofőr is beült a volánhoz és várta az újabb utasítást.
- Kovács, hány óra van? - Ez nekem szólt.
- 13.10, őrmester úr - feleltem.
- Jó, akkor még van egy kis időnk 16.30-ig. A vonat csak 17.14-kor indul.

E szavak hallatán a gépkocsivezető feltűnően összerezzent. Kérdés nélkül ki sem merte nyitni a 
száját, de szemmel láthatóan nyomta valami a bögyét. Az őrmester további kérdései pedig egyre 
idegesebbé  tették.  A kérdések  ostorcsapásként  követték  egymást  és  ugyanolyan  villámgyors 
válaszokat követeltek.
- Neve?
- Krüger.
- Rendfokozata?
- Első osztályú légionárius.
- Szolgálati ideje?
- Három év, nyolc hónap.
- Egysége?
- Első gyalogezred.
- Mióta van Párizsban?
- Két hónapja.
- Az jó, akkor kiismeri magát.

Ez inkább megállapításnak hangzott, mintsem kérdésnek, sőt, az őrmester még elégedetten rá is 
bólintott. Imre tovább kérdezősködött:
- Akkor azt is tudja, ki állítja össze a mai marseille-i szállítmányt?
- Huhn segédtiszt.
- Ki a szállítmányparancsnok?
- Caullou százados.
- A szállítmányparancsnok-helyettes?
- Azt hiszem, Ön, őrmester.
- Semmi se higgyen, a nevet jelentse!
- Kovács őrmester.
- Van egy ceruzája, Krüger?
- Igen, őrmester úr!



- Akkor adja ide a hétvégi kimaradási engedélyét, tudom, hogy 15.00 után nem talál senkit a 
laktanyában, aki aláírhatná. És ne vigyorogjon nekem ilyen bárgyún, mert még meggondolom 
magam!

Krüger barátunk észrevehetően megkönnyebbült. Imre aláírta a kimaradási engedéklyt, majd jelt 
adott az indulásra. Az egyszeriben felvidult és megélénkült Krüger megkérdezte az úticélt.
- Place de Versaille, a Rue Veaugirard sarka. És vezessen gyorsan, de elővigyázatosan!
- Tudom, őmester úr! Igaz, akár el is üthetjük a zsarukat, hiszen bennünket nem bírságolhatnak 
meg, viszont hozzásegítenénk őket, hogy korábban mehessenek nyugdíjba!

Mindhárman hangos nevetésben törtünk ki. Az indulás azonban egész másképpen zajlott le, mint 
azt az őrmester képzelte. Krüger hosszasan, átkozódva keresgélte a sebességváltó első fokozatát, 
többször is teljes gázt adott, fel-felbőgette a motort. Járművünk remegett, de mint egy makacs 
öszvér, tapodtat se mozdult. A gyalogosok megálltak, bámultak. Néhány nyitott ablakban újabb 
nézők csatlakoztak hozzájuk. Egyikük dühösen kiabált valamit, de a szavát sem értettük. Imre a 
szemére  húzta  a  képijét  és  úgy  tett,  mintha  aludna.  Krügernek  üggyel-bajjal  végre  sikerült 
sebességbe  tennie  a  sebváltót.  Lábát  levette  a  gázpedálról,  karjával  letörölte  a  verítéket  a 
homlokáról és felsóhajtott:
- Na végre, te szemétláda!

A kormányt még álló helyzetben balra tekerte, megnézte a hátunk mögötti forgalmat és közölte, 
hogy  rögtön  indulhatunk.  Imre  felém  fordulva  jelezte,  hogy  üljek  le  a  padlóra,  és  jól 
kapaszkodjak meg. Ő maga ugyancsak biztos támasztékot keresett, bal kezével pedig a képijét 
fogta meg. Közben Krüger a forgalomban egy kis rést fedezett fel, index helyett a bal kezével 
jelezte a szándékát, felengedte a kuplungot és teljes gázt adott.  A kocsi hatalmasat ugrott,  de 
hátrafelé, és alaposan megnyomta a mögöttünk parkoló gépkocsit. A nézősereg tapsolt, Krüger 
meg szitkozódott:
- Mindjárt gondoltam, hogy ez a hátramenet, azért ugrott be olyan könnyen!

Végre valahára sikerült második sebességbe kapcsolnia, és elindultunk. Az út további része is - 
Imre óhajának megfelelően - gyorsan, de egyáltalán nem elővigyázatosan zajlott. Úgy kétszáz 
méter  megtétele  után  egy  kereszteződés  felé  száguldottunk,  amelynek  közepén  közlekedési 
rendőr állt.  Krüger üresbe állította a sebességváltót  és feltúráztatta a motort.  A rendőr felénk 
fordult, de amikor megpillantott bennünket, rémülten elmenekült a helyéről és dühösen utánunk 
sípolt. Kerekek csikorogtak, valamennyi gépkocsi leállt, csak Krüger kapcsolt vissza kettesbe, és 
teljes gázzal továbbrobogott. Köszönetképpen odaintett a rendőrnek, az meg dühösen rázta felénk 
az öklét.

Csak csodálni tudtam az őrmestert, akinek arca a nyaktörő utazás közben semmiféle idegességet 
sem árult el. Sőt, úgy tűnt nekem, hogy Imre még jól is szórakozik rajta. Egyetlen reakcióját 
tudtam  megfigyelni:  amikor  nagy  sebességgel  szabálytalanul  a  haladási  iránnyal  szemben 
végigszáguldottunk  egy  egyirányú  utcán,  és  sok  gépkocsi  csak  az  utolsó  pillanatban  tudott 
előlünk  kitérni,  a  vezetők  pedig  fülsiketítő  dudálással  adtak  hangot  nemtetszésüknek,  Imre 
befogta a fülét. Csak akkor szólalt meg ismét, amikor célunkhoz értünk:
-  Ott  a  sarkon  álljon  meg,  Krüger!  -  mondta  és  egy  kávézóra  mutatott,  majd  hozzátette:  - 
Metrójegyeink nincsenek!



Az utóbbi megjegyzést először nem tudtam hová tenni. Amikor aztán előrenéztem, láttam, hogy 
egyenest egy metrólejáró felé robogtunk. Behunyt szemmel vártam, mikor gurulunk le a lépcsőn. 
Egyszerre csak leállt a motor, előrebuktam, megálltunk. Imre bökött meg:
- Kinyithatod a szemed, megérkeztünk! Felegyenesedtem és megkérdeztem:
- Kikészült a motor?
- Nem, ő fullasztotta le - világosított fel Imre, és egy megsemmisítő pillantást vetett Krügerre. 

Ajaj, gondoltam magamban, és vártam Imre szóáradatát. De ő tökéletesen higgadtan kérdezte a 
sofőrt:
- Krüger, a gépkocsivezetésen kívül mást is tanult?
- Igen - felelte az - büszkén: géppuskairányzó és rádiós vagyok.
- Akkor miért nincs harci ezredben?
- Nem tudom, őrmester úr. A kiképzés után a Caullou százados vett maga mellé csicskásnak. 
Azóta szolgálok az első önkéntes gyalogezredben.
- Miért nem vitte magát is vissza Algériába?
- Ezt sem tudom.
- Na jó, majd még beszélünk erről.

Kiugrott a dzsipből, ideadta az aktatáskáját, hogy vigyázzak rá, amíg visszajön.
- Őrmester úr - kiáltottam utána, ő megállt és várt. Én is leugrottam a dzsipről és hozzáléptem:
- Imre, már csak svájci pénzem van. Nem válthatnám be valahol?

Körülnézett,  egy velünk szemben levő bankra mutatott,  majd utasított,  hogy ott váltsam be a 
pénzem, utána pedig a kávézóban várjam meg őt, hamarosan visszajön. Visszamentem a kocsihoz 
az aktatáskáért  és  megkérdeztem Krügert,  nem akar-e  velem jönni  a  kávézóba.  Persze,  hogy 
akart, így aztán, miután beváltottam a pénzemet, Krügerrel együtt a kávézó teraszán ültünk le. 
Meghívtam a sofőrt, legyen a vendégem. Nyomban jött is a pincér, felvette a rendelésünket, majd 
távozott.  Mindent  megpróbáltam,  hogy  beszédbe  elegyedjem  asztaltársammal,  de 
eredménytelenül, így hát némán bámultuk a forgalmat, amíg az őrmester visszajött.  Már csak 
akkor vettük észre, mikor megállt az asztalunknál. Egy csomagot hozott magával, mondván, ez 
kettőnk úti ellátmánya. Az egyik üres székre tette és leült mellénk. Megjegyezte, hogy hamarosan 
indulnunk  kell,  mert  elutazás  előtt  még  lesz  valami  intéznivalója  a  pályaudvaron.  Közben 
meglazította a nyakkendőjét és feltűrte az ingujját. Epésen megkérdezte Krügert:
- Mit gondol, kijutunk még ma a pályaudvarra anélkül, hogy valakinek baja esnék közben? - A 
szerencsétlen elsápadt, aztán megígérte, hogy összeszedi magát és jobban fog vigyázni.

A kávézó lett a pályaudvar előtti utolsó állomásom Párizsban. Amilyen gyorsan érkeztem, olyan 
gyorsan  utaztam  is  tovább  innen.  Gyakran  emlegettem  később  -  amit  számos  barátom  is 
megerősített  -,  hogy  nem  kell  semmilyen  szemrehányást  tennem  magamnak,  végül  is  nem 
önszántamból  álltam  be  a  légióba.  Valóban!  Túl  későn  fogtam  fel,  hogy  kizárólag  a 
tudatlanságommal éltek vissza.

Persze nem minden légióst csaptak be úgy, mint engem. Sokan voltak, akik valóban elkövettek 
valamit  és  jelentkezésükkel  a  megérdemelt  börtönbüntetést  akarták  elkerülni.  Mások 
kalandvágyból vagy a magányosság elkerülése érdekében, esetleg valamilyen csalódás hatására 
jelentkeztek. Mindenkinek van valami oka arra, hogy öt évet feláldozzon az életéből...



Megittuk  a  kávénkat,  fizettem.  Mielőtt  elindultunk  volna,  Imre  mégegyszer  nyomatékosan 
felhívta Krüger figyelmét a metrólejáróra. Csodálatos módon további utunk feltűnően nyugodt 
volt.  A pályaudvar  előtt  már  öt  teherautó  állt,  katonákkal  megrakva.  Imre  kiszállt,  hóna  alá 
szorította  az  aktatáskát,  kezembe  nyomta  elemózsiás  csomagját  és  egy  pillanatra  magamra 
hagyott. A teherautóhoz sietett, amikor az elülsőkhöz ért, tisztelgett, majd egy altiszttel tért vissza 
hozzánk. Néhány lépésnyire tőlünk megálltak, Imre letetette velem a csomagot, majd bemutatott 
bennünket egymásnak:
- Huhn segédtiszt, Kovács légionárius! Huhn szemügyre vett, majd így szólt:
- Hát, maga az! Akkor most mutassa meg, mit tud! Feküdj! Addig csinálja a fekvőtámaszokat, 
amíg azt nem mondom, abbahagyhatja!

Eszembe jutott, mire oktatott Imre az indulás előtt, hát megtettem neki ezt a szívességet. Én is 
számoltam a fekvőtámaszokat és húszig jutottam, mire abbahagyhattam. Felálltam, a segédtiszt 
végigmért  és  megkérdezte,  hogy sportolok-e.  Igennel  válaszoltam,  erre  el  kellett  sorolnom a 
kedvenc sportágaimat: úszás, röplabda, hosszútávfutás. Huhn elismerően bólintott, kézfogással 
elbúcsúzott Imrétől és otthagyott bennünket.

Imre visszament a gépkocsikhoz és néhány vezényszót vágott oda a katonáknak. Azok kiugráltak 
a  kocsikból  és  háromsoros  vonalba  sorakoztak.  Imre  intésére  a  teherautók  elhúztak.  Amikor 
hallótávolságon kívül kerültek, Imre elvonult az arcvonal előtt, majd kihúzta magát és így szólt:
- Idefigyeljenek! Csak egyszer mondom el! A nevem Kovács, a rendfokozatom őrmester, és én 
felelek önökért.  Bizonyára felfogták már,  hogy katonák lettek és  kötelesek engedelmeskedni. 
Ezért  figyelmeztetem  önöket,  viselkedjenek  tisztességesen  az  út  folyamán.  A vonat  minden 
második fülkéjében egy-egy rangidős, tapasztalt légionárius várja önöket, akitől engedélyt kell 
kérniük, ha el akarják hagyni a fülkét. Már most mondom maguknak: aki azt hiszi, hogy csak 
azért, mert egyenruhát hord, mindent megtehet, amit csak akar, az alaposan téved! Saját kezűleg 
verem szét annak a pofáját, aki nem tartja magát az előírásokhoz!

Franciául  elmondott  beszédét  németül  is  megismételte,  majd  megparancsolta,  hogy  kettes 
oszlopban vonuljanak a vonathoz. Én az utolsó párba álltam be. A szerelvény két utolsó kocsiját a 
hadseregnek  tartották  fenn,  így  aligha  történhetett  valamiféle  kalamajka  a  beszállásnál.  Úgy 
látszik azonban, Imre más véleményen volt, mert valósággal elárasztott bennünket a parancsaival 
és úgy tombolt, mintha semmi se klappolna. Az idegeskedés ellenére is sikerült beszállítania az 
egész gyülevész hadat, míg végül már csak hárman maradtak Imrén kívül a peronon. Engem is 
odahívott, és bemutatott bennünket egymásnak. Nagy örömömre mindhárman magyarok voltak!

Imre  az  utolsó  kocsi  egyik  fülkéjét  jelölte  ki  számunkra,  majd  megígérte,  hogy  később 
meglátogat  bennünket.  Elfoglaltuk  helyünket  a  fülkében,  egy  ideig  némán,  fürkésző 
pillantásokkal méregettük egymást, aztán a velem szemben ülő elnevette magát. Némi habozás 
után mi is csatalkoztunk hozzá, a végén már mindnyájan hangosan kacagtunk, őszintén szólva, 
ma sem tudom,  min  derültünk ilyen  jót.  Kis  ideig  én  lettem a  célpontjuk,  engem próbáltak 
ugratni, mert kiderült, hogy én vagyok a legfiatalabb. Amikor azonban látták, hogy csúfolódásaik 
hidegen hagynak, végre valóban érdekes és vidám beszélgetés kerekedett ki.

Én persze, a magam tizenhét és fél évével, nem sokat mesélhettem nekik, de nem is bántam, így 
legalább több érdekes sztorit hallhattam útitársaimtól.  Másnap reggelre már meglehetősen pontos 
képet  alkothattam  magamnak  mindegyikük  életéről.  Béla  volt  köztük  a  legidősebb,  a  maga 



huszonnyolc esztendejével, és már sok mindent megélt. A debreceni Árpád huszonöt, a szegedi 
Jónás huszonhárom éves volt. Az utóbbi meg volt győződve, hogy fiatalsága ellenére ő élte át a 
legtöbbet,  így  hát  ő  fogott  bele  először  élettörténete  ecsetelésébe.  Közben  alaposabban 
megnéztem őt  magamnak,  s  úgy láttam,  idősebbnek néz  ki  a  koránál.  Szőke  fiú  volt,  kiálló 
pofacsontokkal,  hegyes  álla,  tömött  bajusszal.  Mint  mindnyájan,  ő  is  1956-ban  szökött 
Magyarországról. Ha Jónás valóban véghez vitte volna a hőstetteket, amelyekről most nekünk 
mesélt,  sohasem  verték  volna  le  a  felkelésünket...  Amikor  már  a  huszonötödik  harckocsit 
semmisítette meg és a századik oroszt lőtte le,  Béla ezzel a megjegyzéssel szakította félbe a 
meséjét:
- Maradj a földön, te szájhős! Hagyj már meg nekem is valamit, hiszen én is ott voltam akkor!

Jót nevettünk, aztán Jónás a nancyi napjainak elbeszélésével folytatta:
- Tudjátok, alig érkeztem Nancyba, máris rám akaszkodott egy dúsgazdag nő. Hogy briliánssal 
díszített karkötők csörögtek a karján, természetesen hidegen hagyott, de szép volt, ha valamivel 
idősebb  is  nálam.  Hiába  tiltakoztam,  mindjárt  hazavitt  magához.  Annyira  belém esett,  hogy 
legszívesebben odaláncolt volna. Két hónap múlva már azt akarta, házasodjunk össze, de aztán 
házasság  nélkül  is  harmonikus  együttlét  lett  belőle.  Nekem  is  dolgoznom  kellett,  mert  két 
mosodája volt...
-  Meg egy hatvanlakásos  bérháza  -  vágott  közbe  tréfálkozva  Béla,  amiért  megint  nevetéssel 
jutalmaztuk.
- Hát igen, képzeljétek csak el, micsoda munka volt - folytatta zavartalanul Jónás -, nap nap után 
a mosodába menni az elszámolás végett! No és azt a rengeteg bérlőt diplomatikusan bérfizetésre 
bírni! Estére mindig teljesen kikészültem, ő meg akkor kezdett rá, hogy „mon amour" ide, meg 
„mon amour" oda.

Béla megint nem tudta megállni gúnyolódás nélkül:
- Két év múlva a bérlők elköltöztek, a mosodák tönkrementek, te meg a légióba szöktél!
- Dehogyis! Utána még egy hónapot Párizsban töltöttem. Két hétig még élveztem az életet, aztán 
elfogyott a pénzem, a szobámból kitettek, az utcán találtam magam. A véletlen egy nagy áruházba 
vetett.  Amikor a sok finom kaját megláttam, rámtört az éhség. Elhihetitek, milyen nehezemre 
esett életemben először lopni valamit.

Arcára közben gyászos kifejezést kényszerített, majd folytatta:
- Biztos voltam benne, hogy nem tűnik fel senkinek, hiszen annyi minden volt ott... Tudjátok 
hogy  van  az  ilyen:  nekibátorodtam.  Három nappal  ezelőtt  aztán  egy  szalámirudat  dugtam a 
nadrágomba.  Az  egyik  bevásárló  nő  pedig,  aki  észrevett,  hogy  a  nadrágszáram  hirtelen 
megvastagodott, elájult a látványtól. Mindenki odarohant, azt hitték, hogy én bántottam a nőt. 
Próbáltam nekik magyarázkodni, hogy görcsöt kaptam, ők azonban rendőrt hívtak, és az vitt a 
légióhoz.

Mindnyájan jót szórakoztunk, megjegyzéseket fűztünk a hallottakhoz. Egyszer csak nyílt a fülke 
ajtaja, és Imre lépett be két karton dobozos sörrel.
- Na fiúk - mondta -, van még ötven perc az indulásig. Még meg kell néznem a többieket, aztán 
visszajövök. Addig ne meséljetek el mindent, és is szeretnék veletek röhögni!

Mikor  kiment,  el  kellett  mondanom  a  földieimnek,  hogyan  ismerkedtem  meg  vele.  Michel 
felügyelőről és az elefántról beszéltem neki, de Louise-ról egy szót sem szóltam. Túl szép volt az 



emléke ahhoz, hogy eldicsekedjem vele, vagy kiszolgáltassam őt társaim csípős nyelvének.

Aztán  visszajött  Imre,  kényelembe  helyezte  magát  és  felszólított  bennünket,  hogy  másnap 
reggelig felejtsük el a váll-lapját. Ajánlatát kitörő örömmel fogadtuk, amiért egy-egy doboz sörrel 
jutalmazott bennünket. Engem azzal ugratott, hogy az élelmiszercsomagomba limonádét tettek, 
az jár az ilyen srácnak.
- A túlélésre - mondta Imre koccintás közben, mi meg kórusban utána mondtuk. Pedig akkor 
eszembe se jutott, hogy valamelyikünk esetleg nem éli túl. Imre röviden utalt rá, hogy minden 
legionárisunak jó esélye van arra, hogy még Algériába érkezése előtt meghaljon:
-  Hetvennégy  újonccal  és  tizenkét  szabadságosal  indultunk  el.  Ehhez  jövök  még  én,  vagyis 
nyolcvanheten  vagyunk.  Remélem,  Marseille-ben  még  valamennyien  együtt  leszünk,  de  ezt 
erősen  kétlem.  Majd  meglátjuk!  Már  annak  is  örülnék,  ha  legalább  mi  öten  baj  nélkül 
megérkeznénk.

Mind a négyen mégígértük, hogy velünk nem lesz gondja, bár előttem még mindig nem volt 
világos,  miféle problémákra gondol. Az arca elárulta,  hogy feltétel  nélkül megbízik bennünk, 
némi büszkeséggel felelte:
- Tudom, fiúk, és köszönöm!

Néhány pillanatig csend honolt a fülkében. Jó lett volna tudnom, hol jár társaim esze. Végül 
Árpád kezébe fogta Jónás lábát, végigvizslatta a csizmáját és kijelentette:
- Nocsak, rögtön meglátszik, honnan jöttél.
- Miről?
- Mert még ott a csizmádon a tehénszar!

A kitörő nevetés minden rosszkedvünket elfújta, és vidám hangulatban vártuk következő társunk 
beszámolóját a sorsáról. Árpád volt soron. Az ő története szomorú eseménnyel kezdődött: szülei 
meg egy bátyja elpusztult az 1956-os népfelkelés idején. Némi vigaszt csak az nyújtott neki, hogy 
a  vétkesek  meglakoltak  érte.  Aztán  Párizsban  élt,  munkája  hol  volt,  hol  nem.  A barátnője 
elhagyta, mert túl sokat búslakodott és elhanyagolta magát.
- Hát igen, mindenki ilyen, aki akármikor láthatja a családját! El sem tudják képzelni, milyen 
érzés az, ha idegenként érkezik az ember valahová, és mindent elölről kell kezdenie. Akármilyen 
kemény is valaki, szüksége van egy kis melegségre, valamilyen kötődésre. Elviselhetetlen érzés, 
hogy  nem tudod,  tartozol-e  valakihez.  Én ezért  álltam be.  Imre  megígérte,  hogy  a  légióban 
megtalálom az  együvétartozás  érzését.  Különösen  a  honfitársak  között  nagy a  megértés  és  a 
segítőkészség. Csak a kezdet, az alapkiképzés lesz majd nehéz!

Béla sokatmondó mosollyal hozzátette:
- Én odahaza már végigcsináltam az alapkiképzést, és mondhatom, az sem volt kéjmámor. Hogy 
miért álltam be a légióba, azt magam sem tudom. Egész jól ment a sorom. Festőművész vagyok, 
saját  műtermem volt,  nem is  kerestem rosszul,  és  tulajdonképpen magányos sem voltam. Ha 
jobban meggondolom, nagy marha vagyok. De lesz, ahogyan lesz, történjék bármi, most már 
végigcsinálom. Biztosan szükségetek lesz egy erőskezű védőanygyalra.

Ezzel megmutatta szeneslapátnyi tenyerét. Csak most vettem észre, micsoda erős legény! Sietve 
biztosítottam is, hogy nem szeretnék tőle pofont kapni. Nevetve közölte, nekem aztán nincs mit 
félnem tőle, de jaj annak, aki kezet mer emelni a barátaira! Imre kicsit meghatottan szólt közbe:



- Örülök, hogy a szárnyaid alá veszed ezt a fiút, annál is inkább, mert valószínűleg valamennyien 
egy századba kerültök.

Intett  Bélának,  hogy  nyisson  fel  még  néhány  sörösdobozt,  aztán  hozzáfogott,  hogy  értékes 
tanácsokkal lásson el bennünket.
-  Neked, Béla, aligha kell mondanom, hogy katonák között  mindig akad néhány úgynevezett 
biciklista, aki túlbuzgalma miatt közutálatnak örvend. Vigyázat, az ilyesmi rendszerint rosszul 
végződik. Az ember legyen őszinte és engedelmes, még azokat a parancsokat is hajtsa végre, 
amelyeket  igazságtalannak  hisz,  legfeljebb  utána  tegyen  panaszt  az  elöljárójánál.  Ha 
önkénteseket keresnek valamilyen munkára, jelentkezzetek, de ne tülekedjetek.   Igyekezzetek, 
hogy - különösen a sportban és a lövészetnél - a jobbak között tartsanak számon benneteket, de ez 
nem  jelenti  azt,  hogy  minden  mást  elhanyagolhattok!  Gyakorlatokon  ne  nevessétek  ki  a 
gyengébbeket, hanem segítsétek őket. Az ember minden erejével igyekezzék megmutatni, hogy 
mindnyájan egyformák vagyunk. Csak azok lehetnek bátrak és jókedvűek, akik minden tudásukat 
és képességüket megosztják egymással. Ez hallatlanul fontos!

Figyelmesen hallgattuk. Béla, aki jóval idősebb volt Imrénél, elismerően bólintott. Magamban 
elhatároztam, amennyire csak lehetséges, megszívlelem az őrmester tanácsait. Később sokszor 
gondoltam rá hálával ezért.

Egy ideig magyar népdalokat énekeltünk, vidámakat, kesergőket vegyesen. Dijonig mindnyájan 
fennmaradtunk, noha mind jobban úrrá lett rajtunk a fáradtság. Imre egyszer-egyszer felállt és 
utánanézett, minden rendben van-e a többi fülkében. Dijon és Lyon között egy légionárius jött be 
és  jelentette,  hogy  nála  egy  ember  hiányzik.  Imre  utánaszámolt,  megállapította,  hogy  valaki 
tényleg eltűnt, majd kikérdezte a kalauzt. Csak Marseille-ben tudtuk meg, hogy az illető, egy 
orosz, lelépett a vonatról és megszökött.

Lyon  után  további  hat  emberünk  tűnt  el:  egy  olasz,  két  osztrák  és  három  német.  Nyilván 
meggondolták  magukat.  Imre  bevallotta,  hogy  nagyobb  arányú  szökésre  számított,  így  tehát 
hatvanhét újonccal érkeztünk Marseille-be.

2. MARSEILLE-ALGERIA

Vonatunk  kora  reggel,  de  már  fényes  napvilágnál  futott  be  Marseille-be.  Egy  ideig  még  a 
fülkénkben kellett maradnunk, amíg a velünk érkezett civilek elhagyják a peront. Odakint tábori 
mundért öltött katonák vártak bennünket. Fehér képit hordtak, derékszíjukba vastag botot dugtak. 
Imre elárulta nekem, hogy a katonai csendőrséghez tartoznak. Mostantól fogva minden bizonnyal 
szigorúbban bánnak majd velünk, mint eddig. Szerencsém, mondta, hogy én vagyok az egyetlen, 
aki még civilben van, mert a be nem avatottak azt hihetik, hogy még nem írtam alá a szerződést, 
és ezért elnézőbbek lesznek hozzám.

Eszembe jutott, hogy jó lenne néhány fényképfelvételt csinálnom. Akkor vettem csak észre, hogy 
fényképezőgépemet valószínűleg Louise-nál felejtettem. Imre azzal vigasztalt, így legalább lesz 
rá okom, hogy később valamikor visszamenjek hozzá. Mellesleg a tábori csendőrök amúgy is 
elvennék tőlem a gépet.



Eközben a civilek elhagyták a peront, Imre pedig közölte, hogy neki, mint szállítmányfelelősnek, 
meg kell várnia a századost, hogy átadja neki a csoportot, így még el is tudtunk búcsúzni tőle. 
Néhány dolgot erősen a lelkünkre kötött:
- Három hét múlva újra látjuk egymást, amikor behajóznak benneteket Algériába. Józsi, elvárom 
tőled, hogy addigra legalább a legszükségesebb dolgokat megtanuld franciául. Béla, te vagy a 
legidősebb,  próbáld  meg  együtt  tartani  négyőtöket.  Nyugodtan  tartsatok  egy  kis  távolságot 
magatok és a többiek között, de ne legyetek elutasítóak. Aki segíthet valakinek, tegye meg, csak 
senkiben  se  bízzatok  meg túlságosan.  Ha tudomásotokra  jutna,  hogy valaki  szökésre  készül, 
tegyetek úgy, mintha semmit se sejtenétek! Ne árulkodjatok, de ne is értsetek vele egyet.

Azzal otthagyott bennünket. A szomorúság fojtogatta a torkomat, ekkor azonban olyan francia és 
németnyelvű ordítozás harsant, amely csírájában fojtott el mindenféle érzelmet:
- Gyerünk, szaros hullajelöltek, mozgás, mozgás! Nem szabadságra jöttetek!

Három honfitársammal együtt pillanatok alatt lezavartak a vonatról, majd a többi bajtárssal együtt 
össze-vissza taszigáltak bennünket, hogy sorba állítsanak. Mindössze két perc alatt a hatvanhét 
újoncot nagyság szerint három, csaknem egyforma csoportra osztották. Az első csoport végére 
kerültem, és egyedül én voltam még mindig civil gönceimben. Egyesek idegenkedve pillantottak 
rám, szinte sütött szemükből az ellenszenv. De egyetlen megjegyzést sem tettek, úgyhogy nem 
értettem, mi az oka. Egy őrmester állt elénk és felszólított bennünket, hogy ha még nem is tudunk 
lépést tartva menetelni, legalább próbáljuk meg, nehogy úgy nézzünk ki, mint egy rakás részeg 
csavargó.
- Kapjátok össze magatokat és igyekezzetek! - fejezte be a mondókáját.

Rövid menet után négy várakozó gépkocsihoz és három dzsiphez értünk. Az egyik teherautóra 
már felrakták a csomagjainkat, így minket a másik háromra osztottak el. Ez éppen olyan kevés 
időt vett igénybe, mint a korai órában nem túl népes utcákon megtett utazás. Egy ideig a régi 
kikötő mellett haladtunk, ahol rengeteg halász dicsérgette teli torokból az áruját. A kikötött hajók, 
no meg a végtelen tenger látványa teljességgel lenyűgözött. Pár pillanatra mindazt elfeledtem, 
ami  mögöttem maradt,  boldog voltam,  hogy itt  lehetek.  Láttam,  hogy bajtársaim sem tudják 
kivonni  magukat  az  élmény  hatása  alól.  Egy  ősrégi  kikötői  erődben  ismét  csoportonként 
sorakoztattak fel bennünket. Engem kiemeltek a sorból és egy öreg légionáriusra bíztak, hogy 
öltöztessen be. Szólt, hogy válasszam ki a teherautóról lerakott bőröndök közül a magaméit. A 
ruházati  raktárhoz  mentünk,  ahol  egy  idősebb,  vörös  üstökű  légionárius  meglehetősen 
barátságtalanul fogadott. Kiderült, hogy ő maga is éppen olyan ellenszenves, mint a kinézete, a 
képembe  ordítva  szidott,  amiért  -  egyedül  miattam  -  szombaton  reggel  ilyen  korán  kellett 
felkelnie.

Komor képe akkor sem derült fel, amikor közöltem vele, hogy nagyon sajnálom, de végül is nem 
tehetek róla.  Futó pillantással  méretet  vett  rólam, majd a  polcokról  különböző ruhadarabokat 
szedett  le.  Megkérdezte  a  lábméretemet  és  adott  egy  pár  félcipőt  meg  egy  pár  bakancsot 
bokavédővel  együtt.  Ott  helyben  átöltöztem.  Persze  egyik  ruhadarab  sem illett  rám,  igaz,  a 
barátságtalan fogadtatás után nem is igen számíthattam másra. Miközben a zsebeimet kiürítettem, 
észrevettem, hogy kísérőm és a vörös gyanúsan kíváncsi tekintettel lesi a mozdulataimat. Óvatos 
lettem és  egy  pillanatra  se  vettem le  a  szemem a  pénztárcámról.  Visszaemlékeztem rá,  mit 
mondott egyszer Imre az idősebb légionáriusokról: mivel szinte egyikük se vitte semmire, folyton 
azt lesik, hogyan hívhatnák meg magukat egy-egy, pénzzel jobban eleresztett bajtárssal néhány 



pofa  sörre.  Nemegyszer  az  újoncokra  akaszkodnak  rá,  hogy  fedezni  tudják  napi 
italszükségletüket.

Álszent képpel megkérdeztem, mikor nyit a kantin. Mintha a két légióst egyszeriben kicserélték 
volna, barátságosan válaszoltak. A vörös megkérdezte, mennyi pénzem van, mire megmutattam 
neki a Párizsban beváltott összeget, ami láthatóan nagy hatást gyakorolt rá. Ajánlatom valósággal 
csodát művelt. Az imént kapott egyenruha helyett másikat kaptam, amelyet mintha rám öntöttek 
volna, még a csajkámat és a kulacsomat is újra cserélte. Ráadásul felajánlotta, hogy arra a három-
négy hétre, ameddig Marseille-ben kell maradnom, elintézi, hogy hozzá, a ruharaktárba osszanak 
be. Bizonygatta, hogy jóformán semmi dolgom sem lesz mellette és minden koszos munka alól 
fel leszek mentve. A többieknek meg szemetet kell szedniük és konyhai munkára is beosztják 
őket.

Ez az ajánlat túlságosan csábítóan hangzott ahhoz, hogy visszautasítsam. Beleegyeztem hát, a 
vörös pedig megígérte, elintézi, hogy hétfő reggeltől, amint az orvosi vizsgálat lezajlott, munkába 
is állhassak nála. Mielőtt elköszöntem volna tőle, még azt tanácsolta, hogy nagyon vigyázzak a 
pénzemre.  A velem együtt  érkezett  újoncok közül  néhányat  a  vizsgálatnál  minden bizonnyal 
alkalmatlannak találnak és kidobnak,  ezek pedig mindent  megpróbálnak majd,  hogy pénzhez 
jussanak. Gyakran előfordult már, hogy az újoncok meglopták egymást.

Bár mindezt Imrétől már hallottam, meglepődést színleltem. Megállapodtunk abban, hogy tízkor 
találkozunk  a  kantinban,  aztán  kísérőm  a  szálláskörletbe  vezetett.  Alaposan  elcsodálkoztam, 
amikor  megláttam,  hogy  szinte  minden  újoncot  -  engem is  -  egyetlen  hatalmas  helyiségben 
szállásoltak el. Körös-körül emeletes ágyak álltak, a terem közepén két hosszú asztal. Kísérőm 
bemutatott a káplári rangjelzést viselő szobaparancsnoknak és közölte vele, hogy már be vagyok 
osztva munkára. Közben sokatmondóan kacsintott. A káplár azonnal megértette, hogy hasznára 
lehetek majd, és barátságosnak mutatkozott.

Tekintetemmel honfitársaimat kerestem, az egyik sarokban fel is fedeztem őket. Béla elém jött és 
szólt, hogy nekem is foglalt helyet. A káplár tiltakozni próbált, nyilván valamilyen különlegesen 
jó  helyet  szánt  nekem.  Amikor  értésére  adtam,  hogy  feltétlenül  együtt  szeretnék  maradni  a 
földjeimmel, engedett, de figyelmeztetett, hogy legyek résen. Már untam is, hogy ekkora cirkusz 
folyik körülöttem, hiszen kezdtem magam úgy érezni, mint az a tyúk, amelyet addig dédelgetnek, 
amíg aranytojást  nem tojik. Mosolyogtam magamban, de voltaképpen nekem csak hasznomra 
lehet, hogy az öreg katonák ennyire utaznak a pénzemre. Elég frankom volt ahhoz, hogy még 
sokáig előnyt biztosítson a számomra. Ahogy megállapítottam, kantinunkban a sör jóval olcsóbb 
volt, mint máshol. Kiszámítottam: naponta akár húsz sört is fizethetek anélkül, hogy elfogyna a 
pénzem.

A káplár  hozzáfogott,  hogy megtanítson bennünket  a  szabályos  ágyazásra  és  a  ruháinknak a 
szekrényekben történő elrendezésére. Mindent bemutatott, majd fél órát engedélyezett, hogy mi 
is utánacsináljuk. Kiderült, hogy a szalmazsákok miatt az ágyazás nem is olyan könnyű feladat. A 
szekrényben  pedig  a  legkisebb tárgynak is  pontosan  ki  volt  jelölve  a  helye,  minden hibáért 
fenyítés járt.

A káplár egész munkánkat ellenőrizte, az összes bevetett ágyat újra szétszedte, a szekrényekből is 
mindent kidobált, és az egészből egy nagy rakást halmozott fel a terem közepén. Aztán megint ott 



hagyott minket azzal, hogy tíz perc alatt tegyünk rendet, de most aztán már hibátlanul!

A kitolás négyszer ismétlődött meg. Már közel jártunk a 9 órához, amikor végre kijelentette, hogy 
minden rendben van, és nem érti, miért nem voltunk képesek mindjárt elsőre így megcsinálni. 
Közben körüllesett, hátha valakinek ellenvetése van. Ezt a szívességet azonban senki sem tette 
meg neki, valamennyien némán álltunk az ágyunk mellett. A káplár tíz embert konyhásnak osztott 
be,  másik  hármat  arra  jelölt  ki,  hogy  étteremben  megterítsék  az  asztalt,  a  többieknek  pedig 
megparancsolta, hogy pontban délre legyenek a teraszon. Aki részegen jelenik meg vagy távol 
marad, számítson fenyítésre.

Boldog  voltam,  hogy  barátaim  -  akárcsak  én  -  12-ig  szolgálatmentesek,  mert  még  sok 
megbeszélnivalónk volt. Éppen meg akartam mondani nekik, hogy jöjjenek velem a kantinba - az 
én kontómra -, amikor közbeszólt a káplár és erősködött, hogy menjek vele, a barátai már várnak. 
Adtam neki ezer régi frankot és megígértem, hogy mindjárt utánamegyek. Béla persze rögtön 
kérdezősködni kezdett,  mit jelentsen mindez. Elmeséltem beöltözésem történetét.  Jót  nevetett, 
majd  hozzátette,  hogy  koromhoz  képest  eléggé  vájtfülű  vagyok.  Egyébként  örül  az  új 
munkahelyemnek, mert néhány jobban ráillő cuccra lett volna neki is szüksége a kapottak helyett. 
Megígértem,  hogy  ha  valóban  azon  a  munkahelyen  kötök  ki,  mindhármuknak  új  ruházatot 
szerzek. Kiléptünk az épületből és egy darabig ott álldogáltunk, beszívtuk a friss tengeri levegőt, 
gyönyörködtünk a kilátásban. A többi újonc is az erődfal tövében álldogált és élvezte a látványt. 
Jónás törte meg a csendet:
- Talán jobb lett volna, ha a tengerészethez állunk be, nem pedig ebbe a sivatagba! Mit szóltok 
hozzá?
-  A tengerészet  nem fogad  be  olyan  embereket,  akik  régebben  lakbért  hajtottak  be  és  öreg 
tyúkokat tettek tönkre - csúfolódott Béla.
- Jól van, jól van, csak egy ötlet volt - védte magát erélyesen Jónás, amivel még harsányabb 
röhögést csalt ki belőlünk.

Elballagtunk a kantinhoz, ahol rögtön a vörösbe botlottunk. Bemutattam neki a barátaimat, mire ő 
áradozva kezdte dicsérni a magyar nép bátorságát és bajtársiasságát. Ő csak tudja, hiszen már 
huszonkét éve szolgál.
- Most aztán igyunk, először a barátságunkra - váltott át ügyesen kedvenc témájára.

Ahhoz az asztalhoz ültünk, amelyiknél már várt bennünket a káplárunk, meg az a légionárius, aki 
a ruhatárba kísért. Jónással a csaposhoz léptünk és megkérdeztem, hogy kaphatok-e egyszerre két 
karton sört. Azt felelte, annyit kaphatok, amennyit hajlandó vagyok kifizetni. Két Coca-Colát is 
vettem  magamnak  és  három  csomag  cigarettát  a  barátaimnak.  Jónás  segítségével  mindent 
odavittem az asztalhoz. Közben a társam megjegyezte:
- Ha a csúnyaságot díjaznák, az a raktáros biztosan megnyerné az első díjat!

Jobban szemügyre vettem az illetőt, hát, valóban pocsékul nézett ki. Alig 165 centiméter magas, 
köpcös  ember  volt,  arcán  számos  vöröslő  sebhellyel.  Nyugodtan  felvehette  volna  a  versenyt 
Frankenstein szörnyetegeivel. Miközben leültünk, óvatosan megkérdeztem, hol szerezte a sebeit. 
Mielőtt azonban megszólalhatott volna, hogy hőstetteivel elhencegjen, a káplárból kirobbant:
- Részegen legurult a lépcsőn, közben elejtette a borosüvegét és arccal a cserepek között kötött ki.
- Csak gyere hozzám még egyszer ruhát cserélni! A te cipőd sem tart örökké, várj csak - felelte 
dühösen a vörös.



Kinevettük, mert a dühtől valóban komikus látványt nyújtott. Megkérdeztem a káplárt, gyakran 
folyamodik-e  az  ágyszétszedési  és  szekrénykiürítési  mutatványhoz,  vagy  talán  mindez  a 
napirendhez tartozik. Azt felelte, még örülhetünk, hogy nem az udvarban kellett a holmijainkat 
összeszednünk. Csak a körlet kis ablakai miatt nem akart mindent kidobálni, túl nagy munkát 
okozott  volna neki.  De a  jövőben majd csak  eszébe  jut.  A raktáros  bosszúszomjasan  vetette 
közbe:
- Te csak ehhez értesz! Azt hiszed, hogyha a zöldfülűek előtt fitogtatod a hatalmad, majd mindjárt 
elő is léptetnek őrmesterré, te hülye! Na, majd a jövő héten, az alkalmassági vizsgád után rájössz, 
hogy szart sem érsz!

Sokáig folytatták egymás között a csipkelődést, mi a hallgatóság szerepére voltunk kárhoztatva. 
A vörös a következő söradag után már teljesen elemében érezte magát. A káplár jobban türtőztette 
magát és nyugodtan felelte:
-  Kinyalhatjátok  a  seggemet!  Két  hónap  múlva  leszerelek  és  egy-kettőre  elfelejtem a  hülye 
történeteiteket.
- Három hónapon belül pedig visszajössz és egy pohár vörösbort koldulsz, ezt már ismerjük! - 
legyintett a vörös. - Hiszen a civil életben senkinek se kell az ilyen részeges alak! Várj még 
legalább  három  hónapig,  akkor  már  kapsz  egy  kis  nyugdíjat,  hogy  leöblíthesd  a  kiszáradt 
gégédet!
- Tulajdonképpen igazad van, az ember ne ajándékozzon oda tizenkét évet! De már torkig vagyok 
az egésszel!
-  Ugyan,  ugyan!  Mitől  vagy úgy oda?  Hiszen  itt  kényelmesen elsétálgatsz  egyik  irodából  a 
másikba, és a zöldfülűekkel fizetteted meg a piádat! Civilben dolgoznod kellene, attól pedig a 
tizenkét évi szolgálat alatt alaposan elszoktál - vetette ellene a vörös.

Az egész úgy hangzott, mint egy betanult szöveg, amelyet sokéves marseille-i közös szolgálatuk 
alatt mindig eljátszanak az újoncoknak. Azok közé a majdnem-veteránok közé tartoztak, akiket 
már  nem  küldenek  harci  ezredekbe,  akiket  a  kiszuperálásukig  már  csak  könnyű  munkán 
foglalkoztatnak, és tulajdonképpen már csak a hosszú szolgálati idejükre való tekintettel tűrik 
meg  őket.  Kiképzési  időnk  alatt  nyilván  értékesebbnek  számítanak  akármelyik  újoncnál,  de 
rosszul járnánk, ha róluk vennénk példát!

Az első karton sör elfogyasztása után elérkezett az ideje, hogy ebédre sorakozzunk. Kiderült, 
hogy a káplár fenyegetőzései hatottak, mert mindenki józan állapotban érkezett. Egyedül a káplár 
imbolygott, és botladozó nyelvvel adta ki a parancsait. Libasorban vonultunk be az étterembe, 
ahol hatosával ültünk asztalhoz. Mindegyiken egy kancsó vörösbor és négy üveg sör állt. Az erre 
kijelölt  újonc  hozta  ki  az  ételt.  Nekünk  csak  annyi  dolgunk  volt  vele,  hogy  étkezés  után 
összeszedjük és leadjuk mosogatóba a szennyes edényt.

A hétvége további idejére a konyhaszolgálatra beosztott öt főn kívül valamennyien szabadidőt 
kaptunk, persze a laktanyát nem hagyhattuk el. A legtöbben a kantinban, mesélgetéssel verték el 
az  időt.  Estefelé  néhány  spanyollal  ismerkedtem meg,  hihetetlenül  temperamentumos  fickók 
voltak,  akik  rendszerint  nem keveredtek  a  többiekkel,  inkább szálláskörletünk  egyik  sarkába 
visszahúzódva énekelgettek egy szál gitár kíséretével.

Három vagy négy olaszt, két belgát, négy franciát, két lengyelt és egy jugoszlávot fedeztem fel, a 



többi mind német volt. Ahogy később megtudtam, az egész idegenlégió 70 százaléka német volt. 
Ők is kisebb csoportokba verődve húzódtak meg különböző sarkokban, sörözgettek és otthonról 
hozott dalaikat dúdolták.

Úgy  éreztem,  nehéz  lenne  e  sok  ember  közül  valakivel  igaz  barátságot  kötni,  bármilyen 
nemzetiségű  legyen  is.  Igaz,  nem  voltak  elutasítóak,  de  nagyon  tartózkodóan  viselkedtek. 
Nyilvánvalóan az is óvatossá tette őket, hogy nem tudták, miként lesz tovább. Béla, Józsi és 
Árpád a kantinban üldögélt, a délben megmaradt egy karton sör mellett, így csak magam ültem 
fel az erőd falának tetejére, és onnan nézelődtem. Innen felülről az egész erődöt áttekinthettem. 
Nem volt nagy, különösen a velünk szemben, a hegyen látott erődhöz képest.

Mint később megtudtam, a két erőd együvé tartozott, csak az utca választotta el őket egymástól. 
Ez volt az alsó és a felső  St. Nicola  erőd. Nem sok szálláshellyel rendelkezett,  csak szükség 
esetén  lehetett  benne  négy-ötszáz  főt  elhelyezni.  Ezzel  szemben  sok  irodaépületet  és  -  az 
Algériában állomásozó egységek ellátására szánt anyagokkal és élelmiszerekkel telezsúfolt  — 
számos  raktárt  láttam.  Ez  utóbbiakba  hetenként  érkezett  új  szállítmány,  amit  később hajókra 
raktak és Algériába küldtek. Hamarosan bennünket is be fognak hajózni...

Nagyon kíváncsi voltam, milyen is lesz az, hiszen még sohasem utaztam hajón. Valahányszor 
ezeknek  az  irdatlan  tákolmányoknak  a  ki-  és  befutását  láttam,  felébredt  bennem  a  vágy  a 
messzeség, a távoli vidékek után. Alig vártam, hogy rám kerüljön a sor.

Este  tízkor  létszámellenőrzést  tartottak.  A  káplár  és  az  ügyeletes  altiszt  végigsétált  a 
hálótermünkön,  leszámolta  a  jelenlevőket,  majd  lámpát  oltott.  Még  annyit  mondtak,  hogy 
másnap,  vasárnap  szabadnapunk  lesz  és  kialhatjuk  magunkat.  Reggel  6.00-kor  azonban, 
meglehetősen  gorombán  éles  sípszó  vert  fel  álmunkból.  Az  első  hangra  valamennyien 
kiugrottunk az ágyból. A káplár közölte: fél óránk van arra, hogy megmosakodjunk, beágyazzunk 
és az alakulótéren felsorakozzunk. A mosdóban csak 12 fő számára volt hely, mi meg hatvannál is 
többen voltunk, csodálatos módon pontban 6.30-kor mégis valamennyien készen álltunk a kijelölt 
helyen. A káplár megszemlélt bennünket, egyesekre rászólt, hogy igazítsák meg a bokavédőjüket. 
Aztán egy őrmester jelentette, hogy a párizsi szállítmány 67 fővel megérkezett, 4-en útközben 
megszöktek. Mindketten tisztelegtek, a káplár szótlanul beállt az első csoport mellé. Az őrmester 
maga is megszámolt minket, majd ő is jelentett a segédtisztnek:
- Hatvanhét fő, egy káplár, 7 fő hiányzik!

Ezzel  ő  is  beállt  a  káplár  mellé.  Most  a  segédtiszt  is  végiglépett  előttünk,  ő  is  megszámolt 
bennünket, mindegyikünknek mélyen a szemébe nézett, aztán megállt középen és várt. Öt perc 
telt így el. Ekkor a százados jelent meg, fogadta a segédtiszt jelentését, amelyet mi már kétszer 
végighallgattunk, aztán a következő beszédet intézte hozzánk:
- Ti most a francia hadseregben vagytok. Mindannyian aláírtatok egy szerződést, tehát már fel 
vagytok készülve arra, hogy mindent tudomásul vegyetek, ami veletek történik. Bár esküt még 
nem tettetek, ez nem jelenti azt, hogy nem vagytok kötelesek a szabályok betartására. Az alatt a 
rövid idő alatt, amit még itt fogtok eltölteni, egyesek megpróbálkoznak a szökéssel, vagy azzal, 
hogy kárt tegyenek magukban. Az ilyesmiért súlyos büntetés jár. Éppen ezért is vagyok ma itt - 
megmutatjuk nektek, hogy nem érdemes szökéssel próbálkozni!

Ezzel kiadott egy parancsot, amely - a segédtiszt, majd a káplár közvetítésével - nekünk szólt: 



libasorban kövessük őt. Pár lépcsőfokot tettünk meg lefelé, ekkor még egyikünk sem sejtette, mi 
következik. Amikor megláttam, hogy az első leérkezők fejéből kifutott a vér, amint a pince egyik 
sarka mögé pillantottak, már tudtam, hogy felettébb kellemetlen látványban lesz részem. Az a hat 
ember állt ott egymáshoz bilincselve, aki a lyoni útszakaszon kiugrott a vonatból. Előttük egy 
hordágy - a már Lyon előtt megszökött orosz felismerhetetlenségig összeroncsolt tetemével. A hat 
életben maradt sem nézett ki sokkal jobban: kopaszra nyírták őket, arcukat kék és zöld foltok 
tarkították, mellükön pedig egy tábla függött: Szökevények és tolvajok vagyunk. Bemocskoltuk a 
légió becsületét.

Mögöttük két egyenruhás csendőr és négy katonai rendész állt, kezükben gépisztollyal. Kétszer is 
el kellett vonulnunk a megszégyenített emberek előtt, aztán a káplár visszavezetett bennünket a 
körletbe, csak annyit mondva, hogy nyilván nincs szükségünk további magyarázatra, menjünk 
inkább reggelizni. Sokunknak elment az étvágya, alig tizenhét embert sikerült összeszámolnom 
az étkezdében. Jónás is csak tíz perc múlva jött meg, arca még mindig sápadt volt. Béla olyan 
vigyorral fogadta, hogy a látottak ellenére is valamennyien nevetésben törtünk ki. Barátunk újfent 
megcsillantotta száraz humorát:
- Meglep a gyengeséged, Jónás! A vonaton még annyi oroszt lődöztél le, itt meg csak egyet láttál 
meg, máris rosszul lettél!
- Te hígvelejű - háborodott fel Jónás és mindjárt bizonygatni kezdte -, nem a látványtól lettem 
rosszul, hanem azoknak az emlékétől, akiket kénytelen voltam harc közben megölni! Egyszerre 
mind elvonultak előttem...
- Mindenkivel így van ez, akit az ájulás kerülget - incselkedett vele Béla.

Az 1956-os népfelkelés már mind a négyünket megpróbált és megkeményített, de nem tagadom, 
nagyon megviselt a szökevények látványa. A nap további részét azzal töltöttük, hogy a várható 
eseményekről fecsegtünk. Ezáltal kissé közelebb kerültünk a többi újonchoz. Megismerkedtem 
például egy keleti zónából származó némettel. Csak azért lépett be a légióba, mert nyugaton sehol 
sem sikerült  beilleszkednie.  Az NDK néphadseregében rádiós  volt,  de átszökött  a  szövetségi 
köztársaságba, ám mindenütt nehézségekbe ütközött. Nem is bírta ki két évnél tovább. Különösen 
az érdekelt, hogy valamikor rádiós volt, ugyanis már otthon, Magyarországon, iskolás koromban 
is rádiókkal bíbelődtem szabadidőmben. Az iskolai szakkörökben morzézni is megtanultam.

A német felajánlotta, ha kedvem van hozzá, hajlandó velem gyakorolni. Köszönettel elfogadtam 
az  ajánlatát.  Új  barátomat  Peter  Kleinnek  hívták,  egy  évvel  volt  idősebb  nálam,  és  nagyon 
örültem az ismeretségnek, hiszen sokat tanulhattam tőle. Szívesen lettem volna - egyébként ezt 
Imre is javasolta - rádiós a légióban.
- Van még pénzed, Peter? - kérdeztem.
- Nem, Józsi, már régóta nincs.
- Akkor ma délután tarts velem és a földijeimmel! Megiszunk együtt néhány pofa sört!

Először szabadkozott, de ragaszkodtam hozzá, hogy velünk jöjjön. A kantinban már együtt ült a 
tegnapi kompánia szinte valamennyi tagja, csak rám vártak. A vörös azzal fogadott,  hogy ne 
hagyjam magam minden jöttmenttől kifosztani. Megnyugtattam, hogy erről szó sincs, különben is 
biztosan jut majd a pénzemből neki is, nem kell szomjan halnia.

Ezúttal  csak  egy  karton  sört  kértem  a  pultnál.  Az  volt  a  szándékom,  hogy  napról  napra 
csökkentem  majd  a  sörmennyiséget,  de  mindig  csak  egy  kicsivel,  hogy  senki  se  vegye 



rossznéven.  Nem  is  tett  senki  rosszalló  megjegyzést,  amikor  az  asztalhoz  vittem.  Mai 
beszélgetésünk sokkal könnyebb volt, mint a tegnapi, a káplár is feloldódott, sőt egy pár tippet is 
adott, hogyan kell viselkednünk, amikor a kémelhárításon kihallgatnak, hogy esélyünk legyen az 
előrelépésre. A szomszéd asztaloknál üldögélő újoncok itt-ott irigy és rosszindulatú pillantásokat 
vetettek  rám.  Nem  tudták,  hogy  az  ő  érdekükbe  is  cselekszem,  amikor  a  káplárnak  és 
cimboráinak néhány pohár sört fizetek. Amíg a kezemben vannak, nagy baj nem történhet. Ezt 
Peternek is elmondtam, ő pedig megígérte, hogy továbbadja a többieknek. Rövidesen azt láttam, 
hogy a szomszéd asztalnál ülő spanyolok rámkacsintanak. Mindenesetre gyorsan kapcsoltak.

Egy gondolat villant át az agyamon, hogyan használhatnám ki a helyzetet a barátaim és az én 
javamra. Megkérdeztem a vöröst, gyakran ellenőrzik-e a ruharaktárát. Büszkén jelentette ki, hogy 
már öt esztendeje vezeti, de a birodalmába még senki soha nem lépett be az ő engedélye nélkül. 
Erre csak a tiszteknek lenne joguk, azoknak meg kisebb gondjuk is nagyobb annál, semhogy 
raktárakat  ellenőrizzenek.  Az  évente  egyszeri  leltározáskor  is  legfeljebb  azért  jönnek,  hogy 
aláírják a jegyzőkönyvet. Erre felajánlottam, hogy ma este vegyünk néhány karton sört és dugjuk 
el a jövő hétre a ruharaktárba. A kantint ugyanis a rendelkezések szerint hétköznapokon este hétig 
zárva kell tartani, a vöröst pedig nyilván felettébb csábítja a lehetőség, hogy tartaléka lesz. A 
javaslat valóban nagyon tetszett neki, és lelkendezve jelentette ki, hogy ez a legjobb ötlet, amit 
egész itteni szolgálata alatt hallott.
-  A többiek is  boldogok lesznek, ha hétköznap bármikor vehetnék egy kis sört  -  tüzeltem őt 
tovább. - ők majd a rendes kantináron kapják, csak a barátainknak adjuk valamivel olcsóbban! De 
mindenkinek a szájába kell rágnunk, hogy ki ne fecsegje, mert semmi szükségünk egy fenyítésre! 
A kantinos biztosan szívesen benne lesz a dologban, hiszen ezzel csak növeljük a forgalmát.

Mindjárt vettem öt karton sört, két karton limonádét és egy Coca-Colát. Már említettem, hogy 
nagyon olcsón árusították az italokat. Egy sör 45, egy limonádé pedig 25 régi frankba került. 
Tehát alig négyezer frankot kellett kifizetnem azért, hogy egy teljes hétig nyugtunk legyen. Amint 
besötétedett, Peter Klein az egész transzportot tájékoztatta arról, hogy a jövőben a ruharaktárban 
sört lehet venni.

Így kötöttem meg a második egyenruhás napomon az első üzletet. Észrevettem, hogy a bajtársaim 
tisztelettel  kezdenek  rámnézni.  Közben  szorgalmasan  igyekeztem  valamelyest  elsajátítani  a 
francia nyelvet, ami rövid időn belül hasznomra válhatott. Honfitársaim önként jelentkeztek a 
káplárnál állandó konyhai szolgálatra, Peter meg a hálóterem takarítását vállalta. A káplár örült az 
önkéntes jelentkezőknek, mert így nem kellett folyvást újakat kijelölnie, így aztán elfoglaltuk a 
számunkra legfontosabb beosztásokat. Béla, Jónás és Árpád az élelemról gondoskodott, Peter a 
hálóteremben  vigyázhatott  a  holmijainkra,  én  meg  sört  és  ruházatot  osztottam.  Ráadásul  az 
állandó feladatokra kijelölt újoncok fel voltak mentve a kellemetlen munkák alól, mint amilyen a 
zuhanyzó és a WC takarítása, a krumplipucolás vagy a hulladékszedés, esetleg az erődön kívüli 
robotolás. Szóval, mindnyájan jól jártunk!

Naponta  érkeztek  az  erődünkbe  új  emberek.  Nekem  kellett  őket  beöltöztetnem,  közben  a 
legkülönbözőbb érdekes figurákkal  ismerkedtem meg.  Sokukat  a  csendőrség szolgáltatta  ki  a 
légiónak,  ők  bűnözők voltak,  vagy olyan  ártatlanok,  akiket  hozzám hasonlóan „rábeszéltek”, 
hogy lépjenek be a légióba. Sok volt azonban az olyan fiatal önkéntes is,  akik úgy próbáltak 
szerencsét, hogy megszöktek hazulról és már az összes pénzük elfogyott. Akadtak köztük, akik 
napok óta nem ettek. Fölösleges említenem, hogy milyen koszosak és rongyosak voltak!



Akadtak  aztán  olyanok  is,  akik  valamilyen  családi  perpatvar  miatt,  vagy  egyszerűen  csak 
kalandvágyból hagyták el az otthonukat, hogy aztán taxin érkezzenek, bőröndjeiket a sofőrrel 
cipeltessék  be  és  nagyon  elcsodálkozzanak  azon,  hogy  a  civil  ruhájukért  csak  öt  csomag 
cigarettát  kapnak.  Mellesleg  magam  sem  jártam  jobban,  sőt,  miután  nem  dohányzom,  a 
cigarettával sem mentem sokra.

A hét végére száz újonc gyűlt össze. A civil ruhákat egy teherautóval a felsővárba szállítottuk, 
visszafelé pedig egyenruhákat hoztunk. Sörkészletünk kétszer fogyott ki egy hét alatt, kétszer is 
utánpótlást kellett szereznünk. Ez csak csekély többletköltséget jelentett számomra, mert a vörös 
palackonként száz frankot inkasszált, úgyhogy bevételeink mindig fedezték az utánpótlást. Mivel 
a raktáros szinte állandóan részeg volt és minden munkát rámhagyott, sikerült előbb a barátaimat, 
aztán a Párizsból  érkezett  77 újonc mindegyikét  fokozatosan új ruhával  ellátnom. Igaz,  kissé 
sokat is engedtem meg magamnak, csodálkoztam is, hogy egyik elöljárónak sem tűnt fel.

Eközben három földim egy cseppet sem viselkedett nálam jámborabbul a konyhában. Ha csak 
alkalmuk volt  rá,  konzerveket,  kolbászt és más ínyencségeket  hoztak magukkal.  Amikor már 
végleg  nem tudtuk  mihez  kezdjünk a  sok  finomsággal,  Peter  Kleint  is  bevontuk  az  üzletbe. 
Sörárusi tapasztalataim alapján meg tudtam neki nevezni azokat a fizetőképes vevőket, akiknek 
elpasszolhatja  szardínia-,  cigaretta-,  szalámi-,  pástétom-,  sör-,  csokoládé-,  keksz-  és 
marhakonzerv-készleteinket.

Utánpótlási  lehetőségeink még tovább javultak azáltal,  hogy barátaim is  szereztek egy újabb 
munkahelyet az élelmiszerraktárban, és így a szó szoros értelmében a forráshoz kerültek. Bélának 
csak az volt a dolga, hogy folyamatosan tele töltse főnöke söröspoharát. Az én feladatom még 
könnyebb volt, mert a vöröst még bíztatnom se kellett az ivásra. Szakadatlanul részeg volt és 
észre se vette, milyen üzleteket bonyolítok le közben.

A második  hét  már  hozott  magával  némi  kellemetlenséget,  mert  egy  rakás  oltást  kaptunk 
különböző trópusi betegségek ellen. Az üzletünk viszont még jobban fellendült. Naponta tizenkét 
karton sört, négy-öt rúd szalámit és számtalan konzervet adtunk el. Kötszeres dobozom, amelyet 
pénztárrá léptettem elő, dugig volt pénzzel, sőt a ruhásállvány alatt rengeteg cigarettát tartottam 
eldugva, amit szintén fizetőeszköznek tekintettünk. Majd valahogy ezt is pénzzé tesszük!

Elérkezett  augusztus  27-e,  péntek.  Éppen a  kasszámat  akartam elrejteni  a  hétvégére,  amikor 
váratlanul két csendőr-őrmester lépett be a ruharaktárunkba. Halálra rémültem. A szőke őrmester 
szótlanul mustrálgatott,  kérdőn nézett  társára, én meg egyre kutyábbul éreztem magam. Most 
elkapnak! Rémületem azonban lassacskán annak afelismerésnek adta át a helyét, hogy felesleges 
volt a riadalmam: a szőke barátságos hangon két sört kért. A kézigránátos rakaszból elővettem két 
dobozzal, kissé habozva eléjük tettem és megkérdeztem, kérnek-e poharat. Nemet mondtak, és jót 
húztak belőle. Egyszeriben jobban éreztem magam.
- Ugye, Kovács a neved? - kérdezte a szőke.
- Igen, őrmester!
- Akkor te vagy Kovács őrmester kisöccse?
- Ha ő mondta, az vagyok!
- Éppolyan dörzsölt fickó vagy, mint ő - mondta nevetve. A háttérből felharsant a vörös hangja:
- Józsi, egy sört, mert szomjan halok!



Ez a dolog már állandósult: a nap legnagyobb részét átaludta és csak azért ébredt fel időnként, 
hogy oltsa azt, amit én már nem szomjúságnak, hanem égő pokolnak neveznék. Odavittem neki a 
sört, majd visszafordultam a két őrmesterhez. Kíváncsi voltam, mit akarnak tőlem. Egy borítékot 
tettek  az  asztalra,  amelyen a  nevemet  ismertem fel.  Felnyitottam és  egy  Imre  által  írt  lapot 
húztam ki belőle. Ez állt benne:
Öcsi,  olyan  helyzetbe  kerültem,  amit  nem  tudok  egyedül  megoldani,  a  segítségedre  van 
szükségem. A két mókamester mindent tud.

Jól megnéztem magamnak a mókamestereket és nevetnem kellett. Ha Imre őket küldte hozzám, 
nyilván tudta, mit csinál. Tovább olvastam az üzenetét:
Utóirat: ha a többi három nincs szolgálatban, ők is jöjjenek. Ma este találkozunk! Imre.
Órámra pillantottam, 16.30-at mutatott. A szőke őrmester adott még egy tanácsot:
- Öcsi, vedd fel a nyári öltözékedet! Legjobb lesz, ha keresünk neked valami megfelelőt.

Tekintettel a nagy választékra, könnyű volt egy rám illő egyenruhát találni, csak ki kellett még 
vasalni. Meglepő módon a vörös vállalkozott rá, sőt még azt is felajánlotta, hogy feltűzhetem az ő 
ezredjelvényét.

Jónás bukkant fel az ajtóban, de amikor megpillantotta a két őrmestert, ijedten sarkonfordult, és 
el  akart  illanni.  Észrevettem,  hogy  inge  alatt  ismét  valamilyen  gazdag  zsákmány  van,  és 
megpróbáltam kimenteni kényelmetlen helyzetéből:
- Légy szíves, hozd ide a szobából a félcipőmet! Ne felejts el Péternek szólni!
Megértette és gyorsan eliszkolt. A szőke őrmester elmondta, mi a teendőm: - Este hatra érted 
jövünk, Kovács!  Te,  Gino,  közöld a  káplárral,  hogy szombat  estig  távol  lesz! Vagy jön még 
velünk valaki? A kérdés nekem szólt.
- Azt hiszem, valószínűleg az, aki az imént itt volt - feleltem.
- Jó, akkor mondj el neki mindent! No, akkor viszontlátásra, ahogy megbeszéltük.

Ezzel elmentek. Alig távoztak, a vörös panaszkodni kezdett: nem tisztességes dolog, hogy a sok 
munkában  magára  hagyom.  Nyugtatgatni  próbáltam,  közben  Jónás  visszaérkezett. 
Elmagyaráztam neki, hogy Imréhez kell mennünk, szóljon Bélának és Árpádnak, hogy egyikük a 
hétvégén helyettesítsen a ruharaktárban.  Már csak azért  is,  hogy senki idegen ne férhessen a 
kasszánkhoz. A vörös örült, hogy nehéz munkájához kap egy új segédet, sőt még segített is Jónás 
számára  nyári  uniformist  keresni.  Amikor  még  egy  kevéske  pénzt  is  kapott  kantinbeli 
szükségleteinek  fedezésére,  összes  gondját  elfeledte.  Minden  rendben  ment,  Jónás  is  kapott 
kimaradási  engedélyt.  Röviddel  hat  óra  előtt  egy dzsip érkezett.  Beszálltunk. Örültünk, hogy 
legalább egy kicsit körülnézhetünk a környéken, hiszen legutóbb alig láttunk valamit.

Az  egyik  őrmester  beszólt  az  őrszobára,  nehogy  az  esti  sorakozónál  szökevényeknek 
minősítsenek  bennünket.  Amikor  útnak  indultunk,  a  két  őrmester  végre  megmondta,  hová 
megyünk: egy, a légionáriusok számára létesített üdülőbe, mintegy 70 kilométerre Marseille-től. 
A helyiség neve Maele-Moesque, közvetlenül a tengerparton terül el és számos bungalóból meg 
egy étteremből  áll.  A pálmákkal  és babérbokrokkal  beültetett  álomszép strand minden igényt 
kielégített.  Mintha  csak  Afrikába  kerültem volna.  Meglepően kevés  embert  láttam a  hófehér 
fövenyen. Megálltunk és Imrét kerestük,  de nem sikerült  felfedeznünk őt.  Az egyik őrmester 
megnyugtatott, hogy majd csak előkerül, ebből ne csináljunk gondot magunknak. Az étteremben 



várjunk rá;  nekik  el  kell  menniük,  mert  szolgálatban  vannak.  Jónással  együtt  kivágtunk egy 
búcsútisztelgést,  leültünk  a  vendéglő  teraszán  és  várakoztunk.  Mivel  senki  sem  szolgált  ki 
bennünket, beküldtem Jónást:
- Menj, öregem, és hozzál valami innivalót! Jónás felállt és tréfásan így szólt:
- Igenis, üzletvezető úr!
- Te szalámicsempész - viszonoztam nevetve a tréfát.
- Hé, te szalámicsempész, nekem is egy sört! - hallottam a hátam mögül Imre hangját.

Körülnéztem és nem hittem a szememnek. Tizenöt méterre tőlem ott állt  Imre, egy pálmának 
dőlve,  úgy lebarnulva,  mint  egy  néger,  igaz  inkább sötétbronz  árnyalattal.  Csak  egy giccses 
virágmintás fürdőnadrág volt rajta, fején pedig babérkoszorú díszelgett. Lábainál kétoldalt egy-
egy fekete hajú szépség térdelt, ugyanúgy lebarnulva. Hajuk még nedves volt, a vízcseppek úgy 
ragyogtak a lemenő nap sugaraitól, mintha igazgyöngyök lennének. Teljesen paff voltam, úgy 
ültem ott, mint akit odaszögeztek. Képtelen voltam megszólalni és megmozdulni. Néhány perc is 
beletelhetett, amíg az én nagy komikus Imre barátom visszarángatott ámulatomból a valóságba.
- Testvérkém, nem is akarsz idejönni hozzánk?

Felpattantam  székemről  és  néhány  gyors  lépéssel  eleget  tettem  a  kellemes  invitálásnak. 
Megálltam barátom előtt és kezet nyújtottam neki. Néhány pillanatig nézegettük egymást, aztán 
megszólalt:
- Jól nézel ki, fiú.
- De te még jobban, Caesar - válaszoltam. A meglehetősen hiányosan öltözött két angyal végre 
felállt Imre lába mellől, engem meg nyomban elöntött a forróság, mintha szaunában lennék.
- Ez Monique - mutatta be Imre a jobbján álló babát -, ez pedig Angelique - mutatott a balján 
feszítőre.  A szemem  Angelique-en  akadt  meg,  aki  legfeljebb  tíz-tizenkét  centiméterrel  volt 
alacsonyabb nálam. Mosolyogva nyújtott kezet, Imre meg, aki mindig azonnal átlátott rajtam, 
megjegyezte:
- Jól van. Legalább nem kell sorsot húznunk!
- Micsoda? - kérdeztem, de felelet helyett kézen fogta Monique-ot és felment vele a teraszra. 
Meglepődtem,  de  egyben örültem is,  hogy milyen  jól  ismer  a  barátom.  Én is  kézen  fogtam 
Angelique-et és Imréék után indultunk. Megkérdeztem:
- Idevalósi vagy?
- Nem, marseille-i.
- És Monique?
- Ő a testvérem.

Félúton megálltunk és tovább kérdezősködtem:
- Régóta ismered Imrét?
- Nem, csak tegnap óta. És te a fivére vagy?
- Ha ő mondta...  -  ismételtem meg délutáni válaszomat. A lány nagyon kedvesen nézett rám, 
ajkán hívogató duzzogás ült. Megcsókoltam.
- Józsi - kiáltott oda Imre -, menj be Angelique-kel a kunyhómba és öltözz át, kikészítettem neked 
egy fürdőnadrágot!

Láttam,  hogy  barátom  Monique-kal  és  Jónással  együtt  üldögél  a  teraszon.  Jónás  kissé 
csalódottnak  látszott,  de  nem  törődtem  vele,  hiszen  Imre  bizonyára  nem  hiába  hívta  ide  a 
földijeinket is. Már hallottam is, amint igazolja feltevésemet.



- De még ma este gyertek vissza, mert kilenc órától tánc lesz!

Intettem barátomnak, kézen fogtam Angelique-et, és most másodszor is hagytam, hogy a lány 
vezessen. Az említett kunyhó jó kétszáz méterre volt, közelről igazán romantikusnak tűnt, csak az 
zavart  kissé,  hogy  rengeteg,  szájával  lefelé  fordított  üres  üveg  meredezett  a  ház  körül  a 
homokból. A környék pazar volt, a házat csak ötven méter választotta el a víztől, mögötte pedig 
méregzöld  bokrokkal  benőtt  domb  emelkedett.  Az  ajtót  zsinórokra  fűzött  üveggyöngyökből 
készült  függöny helyettesítette,  így a  gyöngyök kellemesen csilingeltek,  miközben Angelique 
félrehúzta őket. Utánamentem és egy villanykapcsolót kerestem, mert kevés fény szűrődött be.

Angelique felvilágosított: hiába keresem, egyáltalán nincs villanykapcsoló. Szemem lassanként 
megszokta a félhomályt, és körülnéztem. Ágyak helyett felfújható matracokat és hálózsákokat, 
egy primitív asztalt és négy ülőkét, néhány ruhatárként szolgáló, falba vert szöget, meg két apró 
ablaknyílást láttam. A lány ideadta a fürdőnadrágot, fejére fürdősapkát húzott és kiment. Nagy 
sietve  átöltöztem.  Meglehetősen  mulatságosnak  találtam  a  fürdőnadrágomat,  de  hát  ez  most 
igazán lényegtelen volt.

Kisiettem,  s  látva,  hogy  Angelique  már  majdnem a  vízhez  ért,  utánaszaladtam.  Egy  darabig 
mellette  úsztam,  a  nyílt  tenger  felé.  Jólesett,  nagyon  élveztem,  hiszen  életemben  először 
fürödhettem a tengerben. A kellemes, langyos víz selymesen simogatott. Egyszerűen csodálatos 
volt!

Körülbelül  száz  métert  úsztunk,  aztán visszafordultunk.  Már meglehetősen besötétedett,  mire 
kijöttünk  a  vízből.  Kézen  fogtam Angelique-t  és  már  indultam volna  vele  a  kunyhó felé,  ő 
azonban  visszatartott.  Feléje  fordultam,  ő  meg  egész  testével  hozzám  tapadt.  Átöleltem, 
megkerestem az ajkát. Egy pillanatra akaratlanul is Louise jutott az eszembe, de úgy éreztem, ez 
nem a legalkalmasabb pillanat az emlékezésre, ezért elhesegettem gondolataimat. Attól tartottam, 
hogy Angelique megsejt valamit, ezért még szorosabban öleltem magamhoz. Egy hosszú csók 
után kibontakoztam az ölelésből, és anélkül, hogy elengedtük volna egymást, a kunyhó már alig 
felismerhető sziluettje felé andalogtunk. Odabenn vaksötét volt. Megpróbáltam tájékozódni és két 
törülközőt keresni, de mindhiába.

Angelique egy zseblámpát  nyomott  a kezembe. Most  már mindent  megtaláltam,  a lámpát az 
asztalra  tettem.  A lány  ismét  hozzám  simult.  Kezével  tapogatózva  megkereste  a  lámpát  és 
eloltotta. Karomba kaptam őt, és egyszeriben mindenről megfeledkeztem. Imréről, Jónásról,  a 
beharangozott táncestről... Amint megérintettem a testét, éreztem, hogy megremeg a kezem.

Egész testemet betöltötte a vágy. A sötétség minden gátat felszakított bennünk. Tulajdonképpen 
később sem volt kedvem táncolni menni, de nem akartam megharagítani a barátomat, felöltöttem 
hát az előkészített tréningruhát és megvártam, míg Angelique is elkészül. Néhány ruhadarabot 
nyomott a kezembe, mondván, hogy ezek Imrééi és Monique-éi. Aztán elindultunk. Imre néhány 
tréfás megjegyzéssel fogadott:
- Bezártad az ajtót meg az ablakot, és a lámpát is eloltottad?
- Persze! És a fürdőszobában elzártam a vízcsapot! Meg vagy elégedve?
- De mennyire, így legalább semmi baj sem történhet! - és harsányan felnevetett.

Átadtam  a  magunkkal  hozott  ruhákat,  Imre  és  Monique  gyorsan  belebújt.  Jónást  keresve 



körülnéztem, de nem találtam, közben észrevettem, hogy a helyiség már meglehetősen megtelt. A 
teraszon  a  miénken  kívül  csak  4-5  asztalnál  üldögéltek.  Angelique  egy  csókot  nyomott  az 
arcomra, aztán a két lány eltűnt. Utánuk néztem, gyönyörködve a látványban.
- Józsi  - törte meg ábrándozásomat Imre -,  ha jók az információim, két héten belül indulunk 
Algériába. Addig légy óvatos az üzleteléssel!
- Miféle üzleteléssel? - kérdeztem rémülten.
- Csak ne játszd meg magad! Hála Jónásnak, mindent tudok - válaszolta komolyan.
- Ez a pletykafészek nem tudja befogni a száját! Tulajdonképpen nem állt szándékomban, hogy 
elmondjam neked.
- Azt tudom, Öcsi! Olyan gondom nincs is, hogy te nem tudnád befogni a szádat! De az nincs 
ínyemre, hogy Jónástól kellett megtudnom.
- Hová tűnt a koma?
- A konyhán dolgozik. Nem akartam, hogy kijöjjön a gyakorlatból.

Ijedt pillantásomra nevetve tette hozzá:
- Megtettem a szükséges elővigyázatossági rendszabályokat, nehogy szalámit lophasson.

Ez megnyugtatott. Megígértem, hogy amíg Marseille-ben leszünk, már kizárólag csak sört fogok 
árusítani.

A két testvér visszajött, beszélgetésünk félbeszakadt. Tökéletesen egyformán öltöztek fel, felül T-
shirtöt  viseltek,  csípőjükre  pedig  egy  hosszú  kendőt  tekertek.  Bár  Monique  lényegesen 
alacsonyabb volt a testvérénél, most nagyon hasonlítottak egymáshoz.  Kellemesen töltöttük a 
hosszúra nyúlt estét. Sokat táncoltunk és késő éjszakáig szórakoztunk. Közben a lányokat egyre-
másra idegen férfiak kérték fel. Eleinte azt hittem, hogy nem zavar a dolog, de aztán azon kaptam 
magam, hogy egyáltalán nem hagy hidegen.

A szombat  és  a  vasárnap  is  nagyszerűen telt  el,  mígnem elérkezett  a  búcsú  nehéz  pillanata. 
Angelique olyan keservesen zokogott, hogy magam is alig tudtam elfojtani könnyeimet. Ideadta a 
címét  és  megesketett,  hogy  hamarosan  írok  neki.  Imre  pimasz  mosollyal  fogta  őt  le,  hogy 
beszállhassak a várakozó dzsipbe. Útban Marseille felé folyvást Louise járt az eszemben és el 
kellett ismernem, hogy ő, fiatalsága ellenére, lényegesen könnyebbé tette a búcsút. Jónás egész 
úton egyetlen szót sem szólt, sértődött képpel bámult maga elé. Bíztam benne, hogy az erődben 
majd mindent elrendezünk.

Hétfőtől kezdve csak keveset törődhettünk a magunk dolgaival, mivel napról napra különböző 
kihallgatásokra  citáltak  bennünket.  A hét  vége  felé  mindnyájan  egy  oltást  kaptunk,  aminek 
következtében a következő három napban az ágyat nyomtuk. Közben egy csöpp alkoholt sem 
volt szabad innunk, napjában egyszer kaptunk egy kis húslevest, meg száraz kenyeret. A tilalom 
ellenére egyszer még kilopóztam a ruharaktárba, hogy felszámoljam az üzletünket. Az összes 
pénzt magamhoz vettem, a vörösnek otthagytam a megmaradt négy karton sört, a káplárnak, meg 
a  bandához  tartozó  harmadik  öregkatonának  pedig  fejenként  harminc  csomag  cigarettát 
ajándékoztam. Péternek megmondtuk, minden élelmiszert, amire nekünk nincs szükségünk, ossza 
szét a segítőtársai között.

Vasárnap, utolsó böjti napunkon, igaz, közvetítő segítségével, megpróbáltam Jónással szót érteni. 
Bélának szóltam, aki egyébként jól szórakozott társunk komorságán.



-  Festő,  kérdezd  már  meg  a  szalámicsempészt,  mi  bántotta  őt  a  legutóbbi  kirándulásunkon 
annyira, hogy szóba se áll velem?
Jónás hosszasan kezdte sorolni a sérelmeit:
- Alighogy megérkeztünk, bezavartak a konyhába, ahol egy szakácsnő felügyelt rám és azonnal 
mosogatásra  fogott.  Igaz,  nem  nézett  ki  rosszul,  az  alakja  azonban  akár  egy  díjbirkózóé. 
Mosogatás  után  a  konyhát  kellett  felmosnom,  ami  feleannyira  se  lett  volna  rossz,  ha  nem 
vigyorgott volna folyton rajtam.

Lélegzetvételnyi szünetet tartott, moccanni se mertünk, nehogy kirobbanjon belőlünk a röhögés. 
Béla a padlón ült és olyan grimaszokat vágott, hogy el kellett fordulnom, nehogy elveszítsem az 
önuralmam. Jónás meg folytatta a panaszáradatot:
- Mikor aztán az egész munkával elkészültem és ki akartam menni a konyhából, a szakácsnő 
utamat állta és úgy megölelt, hogy már attól féltem, minden csontomat eltöri. Szerencsére erre 
nem került sor, helyette azonban a szobájába vitt, és ami ott történt, arról inkább nem beszélnék. 
Még most is libabőrös leszek és elfog a félelem, ha rágondolok!
- Agyonkényeztettek téged, csak titkolózol előttünk, te önző fráter - ugratta őt Béla. De most 
aztán már hiába volt minden igyekezetem, elemi erővel tört ki belőlem a röhögés. A többiek is 
ugyanígy jártak, még az egyébként oly nyugodt Árpád is harsányan nevetett.  Az egész olyan 
hirtelen történt, hogy a teremben levő újoncok mind felkapták a fejüket, és rémülten néztek ránk. 
Mindenesetre  Jónás  szavai  megnyugtattak,  hogy  tulajdonképpen  nem  rám  haragszik. 
Tájékoztattam  földijeimet  bevételeinkről,  elmondtam,  hogy  szép  összeget  szedtünk  össze. 
Megállapodtunk, hogy amennyiben el kell válnunk egymástól, testvériesen megosztozunk rajta, 
addig azonban én kezelem a kasszánkat, jó helyen van az nálam.

Másnap  reggel  megtudtuk,  hogy  szeptember  8-án,  szerdán  reggel  nyolckor  hajóznak  be 
bennünket  Algéria felé.  Nem is  tudtam, örüljek-e vagy szomorkodjam, hiszen végül is olyan 
kellemesen  telt  el  az  idő  Marseille-ben,  még  akkor  is,  ha  korlátozva  voltak  a  mozgási 
lehetőségeink.

Kedden  már  valamennyien  meglehetősen  izgatottak  voltunk.  A  nap  hátralevő  részében  az 
átkelésre készülődtünk. Este sokan hülyére itták magukat, egyesek - hogy miért, ma sem tudom 
-összeverekedtek. Csak kevesen maradtak velem együtt a hálóteremben. Holmijaimat többször 
átcsomagoltam,  amíg  rá  nem  jöttem,  hogy  csak  a  nyugtalanságomat  akarom  így  levezetni. 
Felnevettem,  gyorsan  körülnéztem,  nem  vette-e  észre  valaki  a  jelenlevők  közül.  Egyedül  a 
spanyol  Martinez  küldött  felém  egy  barátságos  mosolyt.  Visszaintettem  neki,  és  a  példáját 
követve, magam is az ágyra heveredtem, hogy rendezzem a gondolataimat. Jó időbe telt, amíg 
sikerült az elmúlt három és fél hétről világos képet alkotnom magamban, hiszen annyi minden 
történt velem ez alatt a rövid idő alatt. Örömmel töltött el a tudat, hogy olyan dolgokat tanultam 
meg,  amelyekről  máshol  talán  nem is  hallhattam volna.  Másfelől  azonban még mindig  nem 
tudtam megbékélni a helyzetemmel. Négy héttel ezelőtt még merőben más elképzeléseim voltak 
a  jövőről.  Mostantól  azonban  tisztában  kell  lennem azzal,  hogy  bármelyik  reggel  olyasmire 
ébredhetek, amiről este még csak nem is álmodtam.

Egy légiós legfeljebb mellékesen teheti meg azt, amit eltervezett, ha ugyan egyáltalán megteheti. 
A jövőben mindenre fel kell készülnöm, talán így könnyebben elviselem majd a meglepetéseket.

-  Ébresztő!  Ébresztő,  lusta  banda!  -  ezek  az  elharsogott  vezényszavak rángattak  ki  az  álom 



karjaiból.  Ahogy a  reggeli  létszámellenőrzéseknél  megszoktam,  kiugrottam az  ágyból.  Gyors 
pillantást vetettem az órámra, még csak 5.30 volt, ami épp oly kevéssé illett bele a szokásos 
reggeli névsorolvasás menetébe, mint a négy ismeretlen katonai csendőr látványa. A káplárunkat 
sehol sem láttam, az ágyak előtt is üresen maradt néhány hely, köztük Árpádé és Jónásé. Az egyik 
csendőr kiállt a terem közepére és elkiáltotta magát:
- Mindenki figyeljen rám! Mi megtanultuk, hogyan kell az ilyen korhely csürhével elbánni! De 
tegnap este  egyesek közületek  minden várakozást  felülmúltak,  és  ez  semmi jót  sem jelent  a 
jövőtökre nézve. A bajtársaitoknak köszönhetitek majd, ha Algériában kellemetlen fogadtatásban 
lesz részetek. Normális ember nem viselkedik úgy, mint egy rühes, vérszomjas vadállat, csupán 
azért,  mert  tudja,  hogy  másnap  már  nem  lesz  itt.  Pontosan  harminc  percetek  van,  hogy 
megtegyétek,  amit  kell,  nevezetesen:  megmosakodjatok,  megborotválkozzatok,  felöltözzetek, 
összecsomagoljatok, beágyazzatok és lent az udvaron felsorakozzatok!. A termet olyan állapotban 
hagyjátok el, ahogyan ide-érkezéskor találtátok!

Amikor elmentek, Bélát kérdeztem, hol vannak a barátaink.
- Légy erős, öcsi - mondta.
- Miért, mi történt? - kérdeztem rémülten, bánattól és fájdalomtól elgyötört arcába nézve. 

Észrevettem, hogy közel áll a sírógörcshöz, hát bátorítóan mellbeböktem és rászóltam: „Szedd 
össze  magad bátyó!”.  Örömmel  láttam,  hogy ez  láthatóan  jót  tett  neki.  Bár  kicsit  hosszasan 
időztem a  zuhany alatt,  mégis  én  érkeztem elsőnek a  gyülekezőtérre.  Magam elé  állítottam, 
degeszre  tömött  táskámat  és  türelmetlenül  vártam  Bélát,  hogy  megtudjam,  mi  történt  a 
barátainkkal. Lassanként megteltek a sorok, de a bajtársak tekintete sem volt olyan vidám, mint 
máskor. Végre megjött festő barátom és beállt mögém a sorba. Kértem, mondja el, mi történt. A 
válasza úgy ért, mintha villám csapott volna belém:
- Árpád meghalt!
Magam is meglepődtem, milyen nyugodtan ismételtem meg a szavait.
- Igen, öcsi, Árpád meghalt! - kiáltott rám, mintegy megerősítésül Béla.
- És Jónás? - kérdeztem gyorsan.
- Kihallgatáson van!

Rövid csend után, amely alatt úgy álltam ott, mint akinek földbe gyökerezett a lába, Béla így 
folytatta:
-  Nem, nem történt semmi olyasmi,  amire gondolsz! Jónásnak semmi köze Árpád halálához. 
Ketten  együtt  üldögéltünk  idekinn,  miután  Árpád  teljesen  nyugodtan  elsétált  tőlünk. 
Diskuráltunk, fel sem ötlött bennünk, hogy sohasem tér vissza hozzánk. Éjjel kettőkor álltunk fel, 
hogy megyünk lefeküdni, de Jónás még járni akart egyet a fal mellett. Magánkívül jött vissza, és 
arra a helyre vezetett, ahol Árpád a falról a sziklára zuhant. Igaz, fentről nem lehetett azonosítani, 
mégis tudtuk, hogy csak ő lehet az. Jónás elküldött lefeküdni, ő maga pedig jelentette az esetet a 
katonai csendőröknek. A szalámicsempészért ne aggódj Öcsi, semmi baja sem történhet, egészen 
biztosan utánunk jön!

A felharsanó vezényszó szakította félbe párbeszédünket:
- Vigyázz! Első csoport, gépkocsira!

Utánunk a másik négy csoport is megkapta a parancsot, mind az öt gépkocsi megtelt. Az erőd 
előtti utcán még legalább tíz gépkocsi állt készenlétben, tehát valamennyiünket együtt hajóztak 



be. Alig negyedóra múltán érkeztünk az marseille-i új kikötőbe, innen hagyjuk majd el Európát. A 
kocsikról  egyesével  kellett  leszállnunk,  majd egy szűk nyíláson keresztül  rögtön  eltűntünk a 
hajófenéken. Még arra se volt időm, hogy körülnézzek, merre lehet Imre. Hosszú lépcsőn kellett 
lemennünk, számításaim szerint már a második alsó fedélzetre jutottunk. Ám még egy lépcsősor 
következett, azon egy óriási rakodótérbe jutottunk, amelyben körülbelül kétszáz tábori ágy állt 
hosszú sorokban. Fintorogva közöltem első benyomásomat:
- Béla, itt büdös van!
- Azt én is észrevettem - értett velem egyet, akárcsak a hozzánk csatlakozó Péter. Mégegyszer 
vissza akartam menni, megkértem hát német barátomat:
- Péter, egyelőre itt lenn maradsz?
- Igen!
-  Akkor  légy  szíves,  foglalj  nekünk  magad  mellett  három  helyet.  Mi  még  felmegyünk  a 
fedélzetre, majd később valamelyikünk felvált.
- Menjetek csak, itt van velem két földim is, azokkal váltogatjuk egymást. Ne aggódjatok!

Így hát rábíztuk a táskáinkat is, megkértük, hogy amennyiben Jónás előkerül, küldje fel utánunk, 
aztán felkapaszkodtunk a lépcsőn. Odafent szomjasan szívtuk be a friss tengeri tevegőt. Könnyen 
találtunk egy nyugodt helyet, rajtunk kívül ugyanis csak néhány matróz volt a fedélzeten, ők is a 
munkájukkal  voltak  elfoglalva,  tehát  ügyet  sem vetettek ránk.  A rakodónyílásokat  ponyvával 
letakarták,  úgyhogy nem kellett  a  csupasz  acéllemezekre  ülnünk.  Felvetettem Bélának,  hogy 
majd később, indulás után felhozzuk ide a hálózsákjainkat, és itt éjszakázunk. Földim azonnal 
ráállt.  Előkotort  egy  cigarettát,  rágyújtott  és  egy  darabig  csendben  üldögélt.  Hagytam,  hogy 
élvezze a nyugalmat, s én is elmerültem a gondolataimban. Az elmúlt éjszaka bőségesen adott 
volna témát, de úgy láttam, Béla nem akar beszélgetni.

Borzadva idéztem emlékezemetbe, milyen keserű és meggyötört volt ez a nagydarab, erős fickó, 
amikor reggel a barátainkról kérdezősködtem. Mennyi erő, egy kalandos élet mennyi tapasztalata 
sugárzott  normális  körülmények között  ennek  az  embernek az  arcából.  És  mennyi  érzést  és 
fájdalmat is ki tudott fejezni! Az sem ment ki a fejemből, hogyan tisztult ki a tekintete, amikor azt 
mondtam neki, hogy „Szedd össze magad, bátyó!".

Boldoggá  tett,  hogy  megismerhettem  ezt  az  embert,  és  éreztem,  hogy  ő  is  viszonozza  az 
érzéseimet,  anélkül,  hogy terhessé  válna.  Imréhez  próbáltam őt  hasonlítani,  de  ez  egy  kicsit 
sántított, mert az őrmestert mindig csak vidámnak, jókedvűnek láttam.
- Egy csésze kávét adnék egy jó fedélzeti helyért - hallottuk váratlanul Jónás hangját. Béla a 
vállán keresztül rámnézett és megjegyezte:
- Nicsak, valami újat tanult! Meg kellene változtatnunk a csúfnevét.
-  Úgy érted,  hogy szalámicsempész helyett  szalámi-  és kávécsempésznek kellene hívnunk? - 
találtam  ki  a  gondolatát,  és  mindketten  nevetésben  törtünk  ki.  Az  én  nevetésembe  egy  kis 
megkönnyebülés  is  vegyült,  hogy  Béla  ilyen  hamar  visszanyerte  a  humorérzékét.  Jónás  is 
igyekezett jókedvűnek látszani, biztos jeleként annak, hogy ő sem kíván az éjszaka történtekről 
beszélni. Ehelyett, felügyelői pózba vágva magát, elmesélte, mit csinált mostanáig:
- Ma semmiféle ellenkezést nem tűrök, mert én mindent jobban tudok, ugyanis már fél öt óta itt 
vagyok, ha nem tudnátok! Az elhárítás, mondjuk elővédként egyenest idehozott.
- Hát persze -, gúnyolódott Béla -, nyilván rögtön észrevették rajtad, hogy hajófelügyelő vagy!
- Köszönöm! Látom, ti is rájöttetek, micsoda fontos személyiség vagyok a hajón!



Eközben büszkén kidüllesztette a mellét a kezét méltóságteljesen a csípőjére rakta, felsőtestét 
meg  úgy  ingatta,  mintha  a  hajó  már  a  nyílt  tengeren  himbálózna.  Elsimeréssel  nyugtázta 
bámulatunkat, majd folytatta:
- Szóval, így állnak a dolgok, nektek megsúghatom: már kezdettől fogva a katonai elhárításnak 
dolgozom!
- Nahát! - adtuk a meglepettet.
- Csend! Ez szigorú titok. Még a tisztjeinknek sem szabad megtudniuk, hogy ügynök vagyok.
- Hogy mik vannak? - mondtuk színlelt meglepetéssel és elismeréssel, ő meg, hangját lehalkítva 
csak mondta a magáét:
- Tudjátok meg, ti tudatlan hólyagok, hogy mától fogva az én kezemben van több mint hatszáz 
ember élete.
- Jaj, szegény emberek! - sóhajtott fel Béla. Jónás azonban annyira beleélte magát a szerepébe, 
hogy nem hagyta magát ilyesféle megjegyzésektől befolyásolni:
-  Öt  emberrel  -  az  én parancsnokságom alatt  -  átkutattam leendő hálótermünket,  nincsenek-e 
benne  rejtett  bombák.  Amikor  megjöttünk,  valamennyi  tábori  ágyat  a  sarokban,  egyrakáson 
találtuk.

Érdeklődve kérdeztem közbe:
- Mit nem mondasz! És aztán?
- Nos, az embereimmel egy sorba állítattam fel őket, hogy könnyebb legyen ellenőrizni. Aztán 
már úgy is hagytam mindet.
- És miért? - érdeklődött Béla.
- Így senki sem rejthet semmit mögéjük, te idióta! Amikor a második és harmadik raktérrel is 
végeztünk, a tiszti és altiszti kajütöket vettük sorra.
- Meg kellett ágyaznotok? - szakította félbe újra Béla.
- Persze! A hajó legénysége között arabok is vannak, így mindjárt arra is vigyázhattam, hogy 
egyikük se jusson be elöljáróink kabinjaiba. Utolsónak az élelmiszerraktárt vettem sorra, ahol tíz 
zsák krumplit tároltak.
- Csak azt ne mondd, hogy meg kellett pucolnotok -mondtam.
-  Dehogynem!  Csakhogy  álcázzuk  a  küldetésünket!  Így  a  konyhát  is  szemmel  tarthattuk  és 
vigyázhattunk, nehogy valaki mérget keverjen az ételünkbe. Most csodálkoztok, ugye?
- De mennyire! - mondtuk, Béla körülnézett, nem hallja-e valaki, aztán halkan megkérdezte, ki 
bízta meg Jónást ezzel a fontos feladattal.
- Csak akkor mondom meg, ha megesküsztök, hogy senkinek sem adjátok tovább.
- Esküszünk - ígértük, mire a titkos ügynök elárulta:
- Kovács őrmester!

Bélát meg engem majd szétvetett a röhögés, nem is tudnám megmondani, mennyi időbe került, 
míg végre megnyugodtunk. Még a hasam is belefájdult,  Béla meg nevetőgörcsben fetrengett. 
Jónás úgy tett, mintha csodálkoznék, és nem értené, min nevetünk. Időközben más újoncok is 
feljöttek a fedélzetre.  A közelebb állókra átragadt a nevetésünk, anélkül,  hogy tudnák min is 
nevetnek. Végre Bélának sikerült összeszednie magát, és megszólalt:
- Jónás, te vagy ezen a hajón a legnagyobb seggfej! Közben azonban kerülte barátunk tekintetét, 
nehogy  megint  nevetésben  törjön  ki.  Jómagam  mindenesetre  annyit  kiszűrtem  Jónás 
tréfálkozásából,  hogy Imre  itt  van a  hajón.  Reméltem,  hogy hamarosan  jelentkezik is.  Jónás 
mellém ült, átkarolta a vállamat és komoly hangon megkérdezte:
- Minden világos, Öcsi?



- Természetesen - feleltem és egy pillantással jeleztem, hogy az éjszakai incidensről nem kell 
semmit mondania. Egy bólintással tudomásul vette, majd folytatta:
- Már van néhány információm a mi afrikai inváziónkról.
- Előbb azt mondd meg, honnan szerezted ezeket a sonkás szendvicseket - szakítottam félbe, 
miközben az egyiket a kezembe vettem és alaposan megvizsgáltam. Két, vajjal megkent szelet 
kenyér között legalább olyan vastag főttsonka-szeletet találtam, mint a két kenyér együttvéve. 
Jónás rögtön meg is magyarázta:
- Hiszen ma reggel a konyhán voltam, Öcsi! Szóval: ez a hajó félig teher-, félig utasszállító hajó, 
a  neve  Vilié  d'Oran.  Négy  osztályra  tagozódik,  az  első  kettő  hőn  tisztelt  elöljáróinké.  Az 
ömlesztett áru számára - közben ránk mutatott - a harmadik és negyedik osztály van fenntartva. 
Van azonban még egy osztály, a nulladik osztály, azt még nem ismeritek, már le is van foglalva.
Titokzatoskodva hozzátette:
- Ez az osztály közvetlenül alattunk van, fedélköznek vagy hajóorrnak nevezik. Találjátok ki, 
kinek foglalták le! Egy tippet adhatok nektek: számotokra tilos a belépés!
- Neked nem? - kérdeztem.
- Én már jártam ott.
- Akkor bizonyára a titkos ügynökök szállása — ugratta Béla.
-  Dehogy! - bizonygatta Jónás. - Sose találjátok ki, inkább megmondom: a fedélköz...
Érezte a kíváncsiságunkat kiélvezte a helyzetet, még egy darabig tovább feszítette a húrt, majd 
kivágta:
-  ...  arabokkal  van  telezsúfolva!  Csak  akkor  hagyhatják  el  a  legénységi  hálótermet,  ha  már 
kihajóztunk. Addig ott kell főniük a hőségben!
- De hát miért? - tudakoltam.
- Mert attól tartanak, hogy esetleg verekedés tör ki a fedélzeten és valaki a vízbe esik.
- Ez nem hangzik valami logikusan. Hiszen kihajózás után is megtörténhet ugyanaz, és az sokkal 
veszélyesebb, ha a nyílt tengeren tör ki egy verekedés és valaki a tengerbe esik.
- De így az illető nem úszhat ki a partra, és nem illanhat el. Érted már?
- Lehetetlen alak vagy te, Jónás - kapcsolódott a beszélgetésbe Béla is.

Jó ideig folytattuk a bolondozást, közben el is indultunk és kifutottunk Marseille-ből. Csak az idő 
nem nagyon tetszett nekünk...

Kifutáskor 367 katona, körülbelül 250 civil, meg a személyzet tartózkodott a hajón. A terv szerint 
az út 36 órát vett volna igénybe. Ezt azonban alaposan túlléptük, s nem mindegyik utas érkezett 
meg a célkikötőbe.

Én végig a fedélzeten maradtam, csak elvétve kellett valamilyen parancsra vagy szükségleteim 
elvégzésére lemennem a hajótörzsbe. Ott lenn közben zajos lett az élet. A németek, akik, mint 
már  említettem,  a  legénység  zömét  tették  ki,  könyörtelenül  kihasználták  létszámfölényüket, 
közben azonban teljesen kivetkőztek magukból. Azt, hogy összetartottak, tökéletesen meg tudtam 
érteni,  hiszen  mi  is  egy  csoportba  tömörültünk  honfitársaimmal.  A németek  azonban  azzal 
fitogtatták az erejüket, hogy összeverekedtek hét olasszal. Ahogy később Péter Klein elmondta 
nekem, eleinte csak néhányuk hívta ki az olaszokat párviadalra, de egyre több német avatkozott 
be a küzdelembe, úgy hogy az itáliaiak kénytelenek voltak engedni a túlerőnek, így legalább 
néhány monoklival és néhány kivert  foggal  megúszták a dolgot.  Az eset  aztán számos újabb 
verekedésre  szolgáltatott  okot.  A győzelmüktől  vérszemet  kapott  németek  valósággal  sportot 
űztek belőle,  hogy mindenkit  provokáljanak és  megverjenek,  aki  nem tartozik közéjük.  Nem 



tudom  megítélni,  hogy  német  barátunknak,  Péternek,  vagy  a  félelmetes  erejű  Bélának 
köszönhető-e, hogy bennünket békén hagytak.

Még az első estén történt, hogy a csöndes fedélzeten érdekes beszélgetésbe merültem Bélával, 
Péterrel,  a spanyol Marti-nezzel,  egy hamburgi tengerésszel,  az óriás termetű Karllal,  meg az 
osztrák Ottóval. A közelünkben néhány német tartózkodott. Egyikük, részegnek tettetve magát, 
ártatlan képpel felénk jött és dülöngélés közben, mintegy véletlenül, többször is Péternek dőlt. 
Hamar rájöttünk, hogy provokálni akar bennünket, Ottó és Kari figyelmeztetett is, hogy semmi 
esetre se avatkozzam bele, bármi történjék is. Így is történt. Péter felállt és akkora pofont kevert 
le az önhitt fickónak, hogy az nyomban felbukfencezett és láthatóan megviselten fekve maradt.

Béla a maga hatalmas termetével Péter mellé állt, Martinez is csatlakozott hozzájuk. Kari és Ottó 
továbbra is  mellettem könyökölt  a padlón,  mintha tudomást  se vennének a pattanásig feszült 
helyzetről. Közömbösségük annyira természetesnek tűnt, mintha rajtunk kívül senki sem lenne a 
fedélzeten.  Még  akkor  sem  fordultak  meg,  amikor  éles  füttyszó  harsant,  amely  egyre  több 
garázda alakot csalt oda. Amikor azonban néhány kötekedő hátba akarta támadni a barátainkat, 
Ottó  gyors kérdő pillantást  vetett  Karira,  amit  az  alig  észrevehető bólintással  viszonzott.  Ők 
mindössze  néhány  órával  azelőtt  ismerkedtek  meg  egymással,  Péter  hozta  őket  össze.  Most 
azonban egyetlen pillantás is elég volt, hogy értsék egymást. Villámgyorsan felugrottak, aztán 
minden olyan gyorsan zajlott le, hogy le se tudom írni a részleteket. Csak néhány csattanást és 
nyögést  hallottam,  egy  pillanattal  később  pedig  barátaim  már  ismét  mellettem  ültek  és  úgy 
folytatták a beszélgetést, mintha mi sem történt volna.

Több bajkeverő nem volt a láthatáron, és többé senki sem próbált belénk kötni, sem a hajón, sem 
kihajózásunk után Oran-ban.

Útközben összesen öt embert vesztettünk, három légionáriust és két civilt. Két ízben hallottam az 
„Ember a vízben!” kiáltást. Ez nyolc órás késést okozott. Csak a harmadik nap hajnalán 4.30-kor 
érkeztünk Oranba. Már messziről felfedeztem a ránk várakozó, hosszú gépkocsioszlopot, meg a 
fehérsisakos katonai csendőröket. A kikötés gyorsan ment, nekünk azonban meg kellett várni, 
hogy  valamennyi  civil  elhagyja  a  fedélzetet,  csak  utánuk  szánhattunk  partra.  Futólépésben 
hajszoltak minket a gépkocsikhoz, és a hosszú hajókázás után furcsa volt szilárd talajt érezni a 
lábunk alatt. Oranból nem sokat láthattunk, mert azonnal be kellett szállnunk, s máris indultunk 
Sidi-bel-Abbesbe.  Minden  szállítógépkocsit  négy  katonai  csendőr  és  egy  káplár  kísért, 
valamennyien géppisztollyal és gumibottal voltak felfegyverkezve.

Bár  a  város  építészeti  stílusa  az  én  véleményem  szerint  semmiben  sem  különbözött  a  dél-
franciaországi földközi-tengeri jellegű városokétól, mégis érezhető volt, hogy ez már Afrika, s 
nem Európa.  Mindenekelőtt  azonban  valamilyen  láthatatlan  veszélyt  érzékeltünk.  Kocsijaink 
egyértelműen a szokottnál nagyobb sebességgel robogtak keresztül a városon, kísérőink pedig 
állandóan  a  mellettünk  elsuhanó  épületeket  fürkészték.  Nagyon  összpontosítottak,  láthatólag 
mindennemű meglepetésre  felkészültek,  mintha  minden ablakból,  minden bokorból  orvlövész 
leselkedne ránk.

Kísérőink figyelmeztettek minket, hogyha lövéseket hallunk, azonnal ugorjunk le a kocsiról, és 
az árokban bújjunk fedezékbe.  Erre  a  hajón még oly bátor kakaskodók is  egyre kisebbek és 
csendesebbek lettek. Sokan koszosnak és mosdatlannak látszottak, a nyitott kocsiponyvák és a 



sebesség ellenére is erős vizelet és hányásbűz terjengett. Az őrök a több mint két és félórás úton 
egyetlen  szót  se  szóltak  hozzánk.  Én  szégyelltem  magam  azok  miatt,  akik  erre  az  utálatra 
rászolgáltak,  és  a  legszívesebben felszívódtam volna,  hogy ne  kelljen együtt  lennem ezzel  a 
disznócsordával. Nem arról van szó, hogy megkülönböztetett bánásmódra tartottam volna igényt, 
de rettenetesen zavart, hogy ilyen emberekkel vesznek egy kalap alá. Nagy megkönnyebbüléssel 
hallgattam később elöljáróinkat, amikor arra igyekeztek mindannyiunkat ráébreszteni, hogy az 
ilyen magatartás és ilyen külső a többieket is megalázza és sérti. Szokjuk végre meg egymást, 
tartsunk össze, hiszen kis közösségünk végeredményben maga határozhatja meg, hogyan bánnak 
vele. Amíg kivétel nélkül mindenki meg nem érti, hogy a szabályzat előírásaihoz kell tartania 
magát, az ártatlanoknak is bűnhődniük kell. Boldog voltam, hogy barátaim közt ülhetek, akikre 
fenntartás nélkül büszke voltam.

Sidi-bel-Abbes a maga pálmasoraival, olaj- és narancsligeteivel gyönyörű város, házai részben 
európai,  részben helyi stílusúak.  Talán egy pillanatig úgy is  éreztük,  hogy itt  szívesen látnak 
bennünket, ez azonban csalóka látszatnak bizonyult: a bennszülöttek betolakodóknak tekintettek 
bennünket, ádáz, gyűlölködő pillantásokat vetettek ránk, villámló tekintetük elárulta, hogy hová 
kívánnak minket. Ha pillantással ölni lehetne, sosem értük volna el élve a város központjában 
épült laktanyát, amelyet a város látképét elcsúfító, háromméteres fal övezett. Igaz, amilyen csúf 
látványt nyújtott kívülről, annál tisztább és gondozottabb volt belül. Túlzás nélkül mondhatom, 
hogy a WC-ktől a szálláskörletekig és az irodahelyiségekig minden ragyogott a tisztaságtól, a 
virágágyakat és a pázsitot pedig avatott kezek tartották rendben.

Hónapokra lett volna szükség, amíg minden zugát megismerjük, de csak egy hétig maradtunk, s 
ezalatt a legutolsó porcikánkig megvizsgáltak, majd intelligenciatesztnek vetettek alá bennünket. 
Négy,  egyenkét  huszonöt  fős  szakaszból  álló  századba  szerveztek,  aztán  az  alapkiképzésre 
készítettek elő. Ennek idejére megkaptuk teljes ruházatunkat és mindazt, amire egy katonának 
szüksége van, csak fegyvert nem, mert az majd csak a harci ezredben kapjuk meg. Mellesleg 
tudomásomra jutott:  arra  számítanak,  hogy a  kiképzés  folyamán negyven százalékunk le  fog 
morzsolódni.

Leendő  kiképzőinket  is  kijelölték.  Csupa  kőkemény,  tapasztalt  embert,  akik  -  nemzeti 
hovatartozásától  függetlenül  -  mindenkit  tökéletesen  pártatlanul  kezeltek.  Megtanultunk 
menetelni, tisztelegni, vigyázzban, illetve pihenjben állni, a tiszteknek, altiszteknek szabályosan 
jelenteni. Minden reggel hattól este tízig pontosan kidolgozott, a nap minden percére kiterjedő, 
állandó futólépésre kényszerítő foglalkozási tervet kellett végrehajtanunk. Megfigyeltem, hogy 
forrófejű bajtársaink fokozatosan lehiggadtak. A velük egyívásúak iránti gyűlöletük lassanként 
elillant - viszont napról napra jobban kezdték gyűlölni a kiképzőket, ők meg tudatosan élesztették 
ezt  az  agresszivitást,  hiszen  tisztában  voltak  vele,  milyen  módszerekkel  változtathatják  a 
gondjaikra bízott fiatalembereket kíméletlen harci gépekké.

Az egyhetes  orvosi  vizsgálat,  agymosás  és  felkészítés  után  újabb  utazás  következett,  ezúttal 
délkelet felé, a mascarai kiképzőtáborba. Ami ott várt ránk, az a legrémesebb álmainkon is túltett. 
Alig hiszem, hogy a világ bármelyik hadseregének kiképzési kegyetlensége felülmúlhatná, amit a 
következő  négy  és  fél  hónapban  el  kellett  szenvednünk.  Akik  ezt  kibírták,  soha  többé  nem 
kételkedtek saját  erejükben,  kitartásukban.  Magam is  meg vagyok győződve arról,  hogy egy 
egészséges embernek hét élete van, akár a macskának. Bár az is lehet, hogy nyolc, vagy még 
annál is több...



3. MASCARA, QUARTIER SOYER

Az  ember  jelentkezéskor  megmondja  a  nevét,  a  sírkőszámát,  megnevezi  az  egységét.  Ez 
körülbelül így hangzik: X.Y., első gyalogezred, 7. század, 2. szakasz, 3. raj, azután következik a 
szolgálati  ideje,  a  rendfokozata,  századparancsnokának  neve,  a  segédtiszt  neve,  még  a 
szolgálatvezető őrmesterét is meg kell neveznie, majd a szakaszparancsnokát, a rajbeli beosztását 
elmondani.  Valahányszor valamelyik elöljárójánál, felettesénél jelentkezik,  az egész litániát el 
kell  sorolnia.  Ennek  következtében,  ha  egy  légionárius  akár  álmában  is  találkozott  egy 
felettesével, rögvest fennhangon belekezdett mondókájába, ennyire megfélemlítve érkeztünk meg 
a mascarai laktanyába. Ez is a város kellős közepén van, magas fallal kerítették körül, amelynek 
négy sarkán őrtorony meredezik.

Bizonyos fokig a laktanya választja el az európaiak negyedét a benszülöttekétől. Éppen hétvégére 
érkeztünk, így még az alapkiképzés megkezdése előtt alkalmunk volt körülnézni és valamelyest 
tájékozódni, megállapítottuk, hogy a laktanya viszonylag kicsi, futballpályányi területet foglal el. 
Központjában egy négyemeletes épület  áll,  abban helyezték el  a századokat. Csak a laktanya 
hátsó oldalán van két bejárat, ezen a helyen a védőfal alig nyolc méterre húzódik a háztól. Amint 
tehát az ember a nagykapun keresztül belépett, az épület hátsó falánál találta magát, s ez úgy 
hatott, mintha egy erőd lenne az erődön belül. A épület előtt terül el a gyülekezőtér, közepén 
zászlórúddal, amely köré virágokat ültettek. A kaputól balra helyezkednek el az őrszobák, egy 
raktárépület, a konyha, a legénységi étkezde, jobbra pedig a fogda, a tábori csendőrség irodái, az 
elhárítás irodája, a rádióállomás, valamint az altiszti körlet. Tisztiszállást nem láttam.

Elöljáróink,  ha  éppen  nem voltak  szolgálatban,  a  laktanyán  kívül  laktak,  saját  villáikban.  A 
gyengélkedőt és a gépjárműparkot Bendaut helyőségben helyezték el, ott, ahol két másik század 
-a 3. és a 4. - kiképzése folyt.

Másnap, vasárnap reggel hat  órakor volt  az ébresztő,  és  fél  óra  múlva a  zászlórúdnál kellett 
sorakoznunk. Ünnepélyesen felvonták a lobogót, és feleskettek bennünket a francia nemzetre. 
Egy századosi rangjelzést viselő századparancsnok mondott rövid beszédet, amelyet a következő 
szavakkal fejezett be:
- Mától, e perctől fogva légionáriusok vagytok, és csak két lehetőség áll előttetek: menetelni vagy 
megdögleni!

Szép kilátások!

A  szakaszparancsnokok  különböző  utasításokat  kaptak  tőle,  ezeket  ők  továbbadták  a 
rajparancsnokoknak, akik aztán az ebédidőig különféle munkára osztottak be bennünket. Péterrel 
és  Karllal  az  első  rajba  kerültem,  Béla  meg  Otto  a  másodikba,  Jónás  és  Martinez  pedig  a 
negyedikbe,  így  aztán  a  továbbiakban  ritkán  osztottak  be  minket  ugyanarra  a  munkára. 
Különleges megtisztelés ért: Péterrel és Karllal együtt egész délig szünet nélkül a század 16 WC-
jét  pucolhattam.  Egy ízben  a  szolgálatvezető  őrmester  járt  nálunk,  és  kijelentette,  hogy még 
életében nem látott ilyen összerondított szarházakat, és ha nem iparkodunk jobban, számíthatunk 
rá, hogy a budiban éjszakázunk. A második raj is hasonlóan megtisztelő feladatot kapott.



A lépcsőházat  kellett  kitakarítaniuk  és  fényesre  pucolniuk;  szegények  kénytelenek  voltak  a 
lépcsőházat  a  legfelső  emelettől  a  pincéig  cipőkefével,  térden  csúszva  oda-vissza 
végigsuvickolni. Hozzánk hasonlóan nekik sem volt szemernyi reményük sem arra, hogy valaha 
is elkészülnek munkájukkal, mivel az emberek ki-bejártak, s mindegyre újabb nyomokat hagytak 
a  frissen olajozott  padlón.  A 3.  és 4.  rajt  a  konyhára és az étkezdébe osztották be,  úgyhogy 
hozzánk képest végignyaralták a napot.

Egytől háromig pihenőt engedélyeztek, délután pedig felkészültünk hétfőre, mert a következő hét 
minden napján reggel hattól késő estig gyakorlótéri foglalkozások vártak ránk.

Lassanként ráébredtem, hogy helyzetem immár megváltoztathatatlan. Nincs hát más választásom, 
mint  hogy  alkalmazkodjam  hozzá  és  igyekezzem  magamnak  minél  könyebbé  tenni,  anélkül 
persze, hogy feltűnő legyen. Éppen ez volt a legnehezebb. Ugyanis annak, hogy az ember jobb 
vagy rosszabb a többieknél, semmi jelentősége sem volt, senkivel se kivételeztek. Ennek ellenére 
elhatároztam, hogy állandóan iparkodni fogok, ahogyan kezdetben a franciatanulással is tettem. 
Egyébként számottevő előnyt jelentett, hogy közben valamelyest már megtanultam a nyelvet. A 
parancsokat, vezényszavakat például mindig franciául adták ki. Aki nem értette meg, annak előbb 
meg kellett lesnie, mit csinálnak a többiek, s minduntalan elkésett.

Hétfőn reggel megkezdődött a kiképzésünk. Ébresztő után egy óra sport következett, ami jóval 
kevésbé bizonyult veszélyesnek, mint vártam. Mindössze 4-5 kilométeres futásból, majd 20 perc 
tornából  állt.  Ezután  reggelizhettünk,  mosakodhattunk  és  felöltözhettünk.  Az  ünnepélyes 
zászlófelvonulás után díszmenet a laktanyából a gyakorlótérre. Mindez olyan benyomást keltett 
bennem, mintha felnőttek játszadoznának. A nap további részében azonban már igazi erőnléti 
edzés  várt  ránk:  távol-  és  magasugrás,  százméteres  síkfutás,  fekvőtámaszok,  kötélmászás, 
akadályfutás. Ez utóbbi volt a legnehezebb, és mindörökre a gyengébb alkatúak réme maradt. Az 
erre használt hadipálya - amelyet mi „majompályának" neveztünk - négyszás méter hosszú volt, 
és 18 olyan akadály magasodott rajta, amelyet sportmezben is nehéz lett volna leküzdeni. Nekünk 
viszont  harci  öltözékben,  teljes  felszerelésben  kellett  rajtuk  végigmennünk.  Schultze  kiképző 
őrmester meg azzal bíztatott bennünket, hogy nemsokára már 4 perc és néhány másodperc alatt 
kell majd a feladatot teljesítenünk.

Becsületére legyen mondva, ő maga is teljes felszerelésben mutatta és bizonyította be, hogy amit 
kíván, az lehetséges. Aztán biztosított arról, hogy sem ő, sem a többi kiképző nem fog tőlünk 
többet követelni annál, amit önmagától elvár.

Délután  kisöbű  puskával  kellett  bemutatnunk  lövésztudományunkat.  Az  eredmény  nem  volt 
valami  fényes,  sokunknak  ugyanis  addig  soha  nem  volt  a  kezében  fegyver.  Ezután  Müller 
kiképző tartott  bemutatót:  hogyan  védjük  meg  magunkat  közelharcban  a  támadó  ellenséggel 
szemben.  Balszerencsémre  engem választott  bemutatója  (szenvedő)  alanyának.  Mielőtt  észbe 
kaptam volna, kétszer is földhöz csapott. Egyáltalán nem vette figyelembe, hogy abszolút járatlan 
vagyok  a  közelharcban,  sőt,  még  meg  is  rugdosott,  valahányszor  földre  kerültem.  Egyre 
hangosabban és kajánabbul kiáltozott:
- Te koszos kutya, megvédeni sem vagy képes magad!

Éreztem, hogy elönt a tajtékzó gyűlölet, és mind dühödtebben ugrottam neki. Ő azonban szinte 
játszva hárította támadásaimat. Észrevettem, hogy semmi esélyem sincs, vak dühömben mégis 



újra és újra próbálkoztam, míg fizikailag úgy ki nem készültem, hogy már fel sem tudtam kelni. 
Jó  néhány  percig  eltartott,  amíg  kitisztult  a  fejem.  Jól  megnéztem  magamnak  kínzómat, 
emlékezetembe  véstem  kaján,  gúnyosan  vigyorgó  képét  és  megesküdtem  rá,  hogy  sohasem 
felejtem el  ezt  a  „játékot",  és  egyszer  még megfizetek  érte  a  fickónak.  Végül  Péter  és  Kari 
segítségével nagy nehezen feltápászkodtam; Kari vigasztalni próbált:
- Remek voltál, Csöpi! Csak még egy kis gyakorlásra van szükséged.
- Ez a disznó! Miért rugdosott?
- Ez egy aljas fráter, Csöpi, és azt akarja, hogy te is ilyen aljas légy!
Péter hozzátette:
- Ez nem gyakorlás, hanem meg akarta mutatni, mit tud!
- Kihívom a szadistáját, hogy velem álljon ki! - fogadkozott Kari.
-  Szó  se  lehet  róla!  Nekem  kell  őt  elintéznem!  Ígérjétek  meg,  hogy  megtanítotok  a 
legszükségesebb fogásokra, ha beledöglöm is...

Rájuk  néztem,  elégedetten  vigyorogtak.  Beleegyeztek  és  hamarosan meg is  kezdték velem a 
munkát. Ettől fogva, amikor a terepen voltunk, minden szabad percünket, még a déli pihenőt is 
erre használtuk ki. A következő három héten, amely kiképzés szempontjából a már ismertetett 
hétfőhöz hasonlóan zajlott, különedzéseim révén annyi kék foltot szedtem össze magamra, hogy 
állandóan úgy néztem ki, mint egy fajtiszta dalmatiner. Péter és Kari folyton váltották egymást, 
nekem azonban semmi sem volt elég, így állandóan kék monoklik díszelegtek a szemem alatt. 
Egy ízben, amikor egy szál sportnadrágban tartottam a zuhanyzó felé, ostoba módon éppen a 
századossal futottam össze. Azonnal vigyázzba vágtam magam, hogy elmehessen előttem. De 
amikor már két lépésre eltávolodott,  mégis megállt,  s mivel én közben már tovább indultam, 
visszahívott:
- Állj! Mi a neved?
Ledaráltam az előírt litániát, miközben ő zúzódásoktól tarkított testemet nézegette.
- Verekedtél?
- Nem, százados úr!
- Hol szerezted a kék foltjaidat?
- Legurultam a képcsőn.

Mondanom sem kell, nem vette be a mesémet. Széles vigyorral négyszer az orrom elé tartotta a 
hüvelykujját,  s  azonnal  jelentettem a  kápláromnak,  hogy  a  százados  négy napot  sózott  rám. 
Müller káplár kárörvendő vigyorral fröcsögte:
- Két nap WC, két nap lépcső!

Hát, ez kemény volt! Napközben ugyanazt a munkát végezni és utána még ezzel a kellemetlen 
fenyítéssel is megbirkózni! Ráadásul a négy napból akár nyolc is lehet, ha kínzóim nem lesznek 
elégedettek a munkámmal. Úgy döntöttem, hogy ezt is Müller káplár számlájára írom.

A kiképzés  negyedik  hónapjába  léptünk.  Most  először  került  sor  hosszabb menetgyakorlatra, 
amely közben lőgyakorlatok is lesznek, ezenkívül az éjszakákat a szabadban töltjük. A menet 
időtartama egy hét.  A gyakorlatra éleslőszert,  kézigránátokat és kétnapi hadi élelmiszeradagot 
kaptunk. Arra is figyelmeztettek, hogy számítsunk rá: esetleg arab szabadságharcosok támadnak 
meg bennünket.

- Ez mind szép és jó - füstölögtem -, egyet-mást már megtanultunk. Azt azonban nem értem, hogy 



miért kell a lőszert és a kézigránátjainkat a hátizsákba dugnunk, ahonnan támadás esetén nem 
tudjuk majd előszedni! Miért nem a lőszeres táskába tesszük?
Kari vigyorogva magyarázta:
- Ezek félnek tőlünk, hogy az arabok helyett majd őket készítjük ki!
- Hát erre valóban minden oka megvan a szadista bandának!

Szombat  este  volt.  Miközben  a  többiek  a  hétfői  menetgyakorlatra  készülődtek,  nekem 
változatlanul a büntetési feladataimat kellett végeznem. Amikor aztán magam is hozzáfoghattam 
a csomagoláshoz, a legtöbben már aludtak. Fél tíz is elmúlt, mire teljesen kimerülten lefekvéshez 
készülődhettem. Ekkor lépett a szobába Müller „barátom" és közölte, hogy a WC-k még mindig 
nem elég tiszták, és a lépcső is pocsékul néz ki. Így csak hajnali háromkor jutottam ágyba, akkor 
is csak azért,  mert  Müller,  a kurafi  -  ahogyan Ottó elkeresztelte -  maga is  elfáradt.  Ezen az 
éjszakán határoztam el, hogy kínzómat a legközelebbi adandó alkalommal kihívom, és mindenért 
megfizetek neki.

Ötkor  volt  ébresztő.  Magam  sem  gondoltam  volna,  hogy  ilyen  kurtára  szabott  alvás  után 
egyáltalán képes leszek felkelni. Legnagyobb meglepetésemre azonban az első hangra kiröppent 
a szememből az álom, és megállapítottam, hogy még ez a kétórás alvás is sokat segített rajtam. 
Mosakodni mentem, s visszatértemkor megláttam, hogy az ágyamon két géppuskalőszeres szalag, 
egy rádió és két tartalék telep hever.

Szóval folytatódik a kitolás! Nem tévedtem. Kari elmondta, hogy Müller járt itt  és azt üzeni, 
hogy a rádiót a telepekkel együtt rakjam a hátizsákomba. Még a gondolatba is belesápadtam, 
hiszen a saját holmim több mint 30 kilót nyomott, így még negyven kilónál is több lesz a térnem. 
De  hát  nem  sok  időm  maradt  megfontolásokra.  Újra  ki  kellett  ürítenem,  aztán  megint 
bepakolnom a hátizsákomat, ami csak ügyes elrendezéssel sikerülhetett.

Nézzük csak, mi minden is volt benne: egy pár tartalékcsizma, tornacipő, törülköző, fél sátorlap, 
hálózsák,  három  pár  zokni,  egy  második,  vízzel  töltött  kulacs,  kétnapi  élelem,  két-két 
repeszgyújtó-,  foszfor-  és  füstgránát,  kilencven  töltény,  hat  sátorcövek,  csajka,  spirituszfőző, 
varrókészlet, cipőkefe és -paszta, kötszer, plusz még az, amit ez az idióta az utolsó pillanatban 
rámsózott,  vagyis  egy  rádió,  két  tartalék  teleppel  és  két  géppuskalőszeres  szalag,  50-50 
tölténnyel. A végén úgy fel voltam málházva, mint egy öszvér. És még egy fegyver is jön hozzá...

Pontban hatkor sorakoztunk, s röviddel utána el is indultunk a lőtér felé. A távolság mindössze 
nyolc kilométer volt, de ennyi málhával már ez a menet is kikészített. És mi vár még rám! Az út 
első felét Péter mellettem tette meg és minduntalan vigasztalni próbált. Végül megmondtam neki, 
ezzel  nem sokat  használ,  egyszerűen  meg  kell  próbálnom kibírni  az  egészet!  Egy  jó  ötletet 
azonban adott a barátom:
- Csöpi, kicselezhetnéd Müllert!
- De hogyan?
-  A két  tartaléktelepet  például  nem kellene  feltétlenül  magaddal  cipelned!  Ha  kimerülnének, 
eldobhatnád őket, hát zárd őket rövidre ma éjjel! Fél óra alatt lemerülnek. Aztán bedugod őket a 
rádióba, és jelented annak az idiótának, hogy már nem működnek...

Szempillantás alatt rájöttem, igaza van.
- Az egyik telepet ma éjjel, a másikat holnap csináld ki, így nem lesz feltűnő! - tanácsolta még, 



mielőtt Kari állt volna be a helyére, ő is tudott valamit, amivel segíthet rajtam. Megtudtam tőle, 
hogy ma délutánra géppuskalövészetet is beállítottak. Kari géppuskás volt és felajánlotta, hogy 
saját szakállára először a nálam lévő géppuskalőszert használja majd, hogy ezzel is könnyítsen a 
terhemen:
-  Senki  se  veszi  majd észre,  melyik szalagot  durrogtatom el  először.  Müller  meg fogja  be a 
pofáját! Ha egy szót is szól hozzád, majd megmondom neki, hogy egyszerűen én vettem el a 
szalagokat. Tőlem ugyanis fél ez a gyáva kutya!
- Te, Kari már egész idő alatt azon töröm a fejem, mit akarhat ez a fickó folyvást tőlem. Idenézz! 
Valaki teljesen elállította a fegyveremen az irányzékot. Nyilván csak ő lehetett. Azt hiszi ez a 
szarzsák, hogy majd nem veszem észre, nem találom el egyik célt sem, ezért pedig legalább négy 
nap jár! De ezúttal túljárok az eszén.
- Hogyan gondolod?
- Egész egyszerűen! Pontosan visszaállítom az irányzékot és lövök tíz tizenkettest.  Korábban 
ugyanis  bejelöltem  az  irányzékállítást.  Te  is  tudod,  mit  ígért  a  százados:  mindenki,  aki  tíz 
lövésből öt telitalálatot ér el a tizenkettesben, egyheti szolgálatmentességet és hétvégi kimenőt 
kap!
- Te meg mindjárt két hétre és két hétvégi kimaradásra pályázol?
- Miért is ne?
- Csöpi, ha ezt megteszed, Müller megpukkad mérgében. Akkor már kihívnod se kell őt!
- Azt azért igen, Kari, csak majd odakint a csehóban, ahová mint hallottam, minden szombaton 
elmegy.

A dühtől tajtékozva, tetőtől talpig verejtékben úszva cipeltem tovább terhemet. A tájat már nem is 
tudtam  figyelni,  csak  a  menetelő  katonák  által  felvert  rengeteg  port  láttam  és  nyeltem 
gyűlölködve.  A nap egyre jobban perzselt,  csomagom egyre nagyobb súllyal  nehezedett  rám. 
Végre  megérkeztünk  a  lőtérre.  Felsorakoztattak  bennünket  és  megparancsolták,  hogy  ötös 
sorokban rakjuk le a málhánkat. Mielőtt azonban átadhattam volna magam az élvezetnek, hogy 
végre megszabadulok terhemtől, az őrmester a nevemen szólított.

Jelentkeztem nála, ő pedig megparancsolta, hogy adjam át a rádiót egyik bajtársamnak, így is 
tettem, majd visszatértem barátaimhoz. Amikor leraktam a málhámat, oly könnyűnek éreztem 
magam, hogy szinte már attól  féltem, hogy a szél is elfúj.  A lövészet megkezdése előtt húsz 
percet  kaptunk  arra,  hogy  együnk  valamit  és  kifújjuk  magunkat.  Legnagyobb 
megrökönyödésemre az elemózsiát szállító gépkocsin Jónás barátomat fedeztem fel.
- Mondd csak, neked nem is kellett gyalogolnod? - kérdeztem.
-  Nem,  öregem,  felfedezték,  hogy  hadtápos  zseni  vagyok,  akin  nem szabad  effajta  sétákkal 
terhelni.

Szemem sarkából láttam, hogy Müller figyel bennünket, ezért gyorsan elbúcsúztam Jónástól:
- A ma esti viszontlátásra. Lenne veled valami megbeszélnivalóm!

Visszamentem a többiekhez, s közben nagy ívben elkerültem Müllert. Kari és Péter mellé ültem 
és törtem a fejemet, hogyan tovább.
- Na, Öcsi, szedjük elő a töltényszalagjaidat!
- Kari, ha kellemetlenséged származna belőle...
- Marhaság! Hiszen én vagyok a géppuskás, és mindegy, hogy melyik lőszert használom elsőnek, 
nem igaz?



- Nekem aztán mindegy, de az a disznó egész idő alatt engem figyel.
- Így van jól - szólalt meg Péter is -, mert ez azt jelenti, hogy nem biztos magában, sőt fél. Egy 
lövészeten,  amelyen  ennyi  tapasztalatlan  lövész  vesz  részt,  könnyen  előfordulhat  valamilyen 
baleset.  Ő is tudja ezt,  és nagyon résen van, nehogy tiszta véletlenségből valamelyik fegyver 
ráirányuljon. Mindjárt teleszarja a nadrágját!

Nagyot nevettünk, de már meg is hallottuk az első lövéseket. Az első szakasz kezdte, mi később 
kerülünk majd sorra, így hozzáfoghattam, hogy rendbehozzam a puskámat, Péter meg felállt és a 
hátizsákommal kezdett bajlódni. Megmosolygtatott, hogy milyen kockázatot hajlandók vállalni a 
barátaim azért, hogy egy kicsit segítsenek rajtam. Vajon mi lenne, ha rajtakapnák őket? Gyorsan 
elhessegettem a kellemetlen gondolatot.

Mielőtt  sikerült  volna  az  irányzékomat  rendesen  beállítani,  valaki  ismét  a  nevemet  kiáltotta. 
Ezúttal ártó démonom, Müller szólított. El sem tudtam képzelni, mit akarhat megint tőlem, de 
örültem, hogy az irányzék még mindig el van állítva. Pontosan három méterre álltam meg Müller 
előtt,  és  a  puskámat  szabályszerűen  a  lábam  mellé  támasztva,  a  fejemet  egyenesen  tartva 
jelentkeztem. Müller néhány pillanatig a szemembe meredt. Én szándékosan nem tértem ki a 
tekintete elől, ő volt az, aki végül lesütötte a szemét. Elvette a puskámat, elfordult tőlem, és a 
puska závárzata körül piszmogott valamit. Korábban kelj fel, te patkány, ha rá akarsz szedni! A 
még mindig elállított irányzék láttán nyilván megnyugodott, hogy majd jól leégek a lövészeten.

Visszafordult és minden előzetes figyelmeztetés nélkül hirtelen felém dobta a puskát. Én azonban 
fel  voltam  készülve  a  efféle  galádságokra,  könnyedén  elkaptam  és  ismét  a  lábamhoz 
támasztottam a fegyvert. Ez láthatóan még jobban felbosszantotta, majd mogorván rámkiáltott: 
„Lelépni!”

Örömmel  megtettem  neki  ezt  a  szívességet,  már  csak  azért  is,  mert  már  a  látványától  is 
undorodtam. Elhatároztam, hogy egy pillanatra sem tévesztem szem elől a puskámat, ami teljes 
mértékben  megfelelt  az  előírásoknak.  Visszamenet  láttam,  hogy  a  többiek  már  elkezdték  a 
kétszemélyes sátrak felverését. Kíváncsi voltam, kivel kell az éjszaka megosztanom a sátramat. 
Azt már észrevettem, hogy egyre inkább megpróbálnak elválasztani a barátaimtól. Ezért meg sem 
lepődtem, hogy Müller csicskását osztották be hozzám, egy 19 éves fiatalembert, aki egyébhez 
sem értett, mint a pedálozáshoz, vagyis ahhoz, hogy felettesei kegyét keresse. Ellenszenvemnek 
semmi  jelét  sem  adtam,  sőt,  az  egész  sátorverést  magam  végeztem  el.  Valamennyi  követ 
felszedtem  alóla,  és  a  talajt  is  megdöngöltem,  hogy  az  errefelé  hemzsegő  kígyókat  vagy 
skorpiókat elzavarjam.

Dettmar,  a  csicskás  asszisztált  nekem,  igaz  többször  is  felajánlotta  segítségét,  én  azonban 
barátságosan elhárítottam. Még a hálózsákokat sem hagytam kibontani, bár láttam, hogy nagyon 
szeretné  megtenni.  Szinte  meg  is  sajnáltam  kicsit,  bár  sejtettem,  hogy  szegény  fiú  Müller 
megbízásából valami rosszban sántikál, így hát kétszeresen óvatos voltam. A puskámat például 
még a budiba is magammal vittem, amit a feletteseink nem néztek jó szemmel, mert nem bíztak 
meg bennünk. Egy ilyen félautomata fegyverrel, mint a M.A.T. 56-os, egy elegendő lőszerrel 
ellátott lövész jó fedezékből akár egy egész századot is sakkban tarthat.

A tűző nap okozta 40° Celsius fölötti nappali hőség és az óriási hőmérséklet-ingadozás, amelynek 
következtében  éjjel  akár  fagypont  alá  is  süllyedhetett  a  hőmérő  higanyszála,  meg  aztán 



elöljáróink  folytonos  kitolásai  pattanásig  feszítették  az  újoncok  idegeit.  Állandóan  számítani 
kellett tehát arra, hogy valamelyikünknél kicsordul a pohár, ahogyan századunkban néhányszor 
már  elő  is  fordult.  Alig  fejeztem be  a  sátorverést,  máris  lövészethez  kellett  sorakoznom.  A 
második teherautó mögötti sorba álltam be.  Mindenki két,  öt-öt tölténnyel töltött tárat kapott. 
Feltűnés nélkül körülnéztem, és amikor úgy éreztem, senki sem figyel rám, végre megigazítottam 
puskám irányzékát. Csak annyit kellett tennem, hogy három és egyharmad fordulattal eltekertem 
az irányzékot, ezt zsebkésemmel egy pillanat alatt elvégeztem. Hallottam, amint a százados jó 
lőeredményt kíván nekünk, és megláttam rajparancsnokom kárörvendő vigyorát, amit most első 
ízben viszonoztam is.

Megkaptuk a „feküdj" vezényszót, majd tovább:
- Távolság háromszáz méter! Fekvő testhelyzet, legalább harminc másodpercenként egy lövés! 
Jól célozzatok, az eredmény rákerül a személyi lapotokra!

Jól megnéztem a céltáblákat, balról kezdve számolni kezdtem: kettő, három, négy, öt, aha, ez az 
enyém! Mellettem már eldördültek az első lövések. Mélyen beszívtam a levegőt, megcéloztam a 
fekete  pontot,  amely  erről  a  távolságról  bizony  nagyon  aprónak  tűnt.  Nem  tudom,  hogyan 
sikerült, de mindössze tíz másodperc múlva már fel is ugrottam és jelentettem:
- Százados úr, Kovács légionárius a lövészetet parancsára befejeztem!
- Te hülye! - felelte a százados. - Hiszen még bőségesen lett volna időd!

Müllerből szinte sugárzott a káröröm, amikora százados hozzátette:
- Kovács, ha nem találtál, nyolc napot és ráadásnak még tizennégy éjszakai őrséget is kapsz!
- És ha találtam, százados úr? - merészkedtem megkérdezni.
- Akkor minden külön szolgálat alól felmentést kapsz!
- Értettem! - kiáltottam.

Eközben a lövészetet velem együtt kezdő valamennyi bajtárs befejezte a gyakorlatot és lőállása 
mögött állva várta a további parancsot.
-  Első  raj,  balra  át,  irány  a  céltáblák!  Futólépés  indulj!  Miközben  rajparancsnokunk  mögött 
loholtunk, ő hátrafordult felém, és súgva megkérdezte:
- Na, hogy érzed magad, mimóza? A nyolc napra számíthatsz!
- Seggfej! - feleltem olyan halkan, hogy rajta kívül senki sem hallhatta meg. Először úgy tett, 
mintha nem értené, mint mondtam, de észrevettem, hogy arca a hőség ellenére elsápadt.
- Ezt még megbánod, mimóza - förmedt rám.
-  Inkább  legyek  mimóza,  mint  olyan  szarzsák,  mint  te  -  viszonoztam  vidáman.  Elértük  a 
lőtáblákat,  mindegyikünk a magáé mögé állt,  és vártuk,  hogy a  százados is  odaérjen.  Müller 
jelentette neki, hogy raja az eredmény jelentésére készen áll, s már hallottam is Péter hangját:
- Első tábla, öt lövés, öt találat!
Aztán sorra jelentett a második, a harmadik, a negyedik, majd a százados hozzám lépett, Müller 
meg, aki nem akart ebből kimaradni, mögüle leselkedett. Jelentettem:
- Kovács légionárius, öt lövés, öt találat, valamennyi a feketében!
Még életemben nem láttam olyan csalódást, amilyen rajparancsnokom ábrázatára kiült. Teljesen 
elképedve tört ki:
- Ez lehetetlen!
A százados csodálkozva nézett rá és megkérdezte:
- Miért, Müller?



- Azt nem tudom, százados úr!
- Akkor lesz szíves befogni a száját!
Zene füleimnek! A százados újból hozzám fordult:
- Kovács, bízik benne, hogy még egyszer meg tudja csinálni?
- Igen, százados úr! Akár tízszer is, ha kell.
Fürkész pillantást vetett rám, majd bólintott:
- Jól van, akkor még háromszor fog lőni! Majd meglátjuk, hogy véletlen volt-e vagy sem...
Fogadta  a  többi  lövész  jelentését,  majd  visszafutottunk lőállásainkhoz.  Müller  persze  megint 
mellettem szaladt.
- Na, te kutyadisznó? - ugrattam. Nem felelt, de nem tágított mellőlem. Amikor újra megálltunk 
az állásoknál, felszólított:
- Add ide a puskádat!
Nem mozdultam. Megismételte a parancsot.
- Nem vagy észnél, Müller - mondtam.

A százados és az ellenőr elfoglalta megfigyelői helyét, majd utasította Müllert, hogy két újabb 
tárat adjon nekem, ő egészen közel lépett hozzám, és miközben azt mondta, hogy „Itt a lőszered" 
feltűnés  nélkül  megrúgta  a  bal  bokámat.  A rúgás  rettenetes  fájdalmat  okozott,  pár  pillanatig 
elsötétült előttem a világ, alig tudtam legyűrni a könnyeimet. A százados kiadta a parancsot:
- Kovács, a negyedik, ötödik és hatodik lőtáblára öt-öt lövés!

Úgy összeszorítottam a fogaimat, hogy belecsikordult, vettem egy mély lélegzetet, és nyugtáztam 
a parancsot. Müller azonnal végre akarta hajtatni velem a parancsot és utasított, hogy feküdjek le, 
a segédtiszt azonban közbeszólt:
- Jól van, Kovács! Csak akkor feküdjön le és nyisson tüzet, ha felkészült!

Még az az egyetlen lépés is nehezemre esett, de - ha a fájdalomtól eltorzult arccal is - sikerült. 
Ahogy  lefeküdtem,  a  fájdalom  kissé  enyhült,  de  éreztem,  hogy  bokám  kezd  beledagadni  a 
csizmába. Minden más gondolatot elhessegettem, csak a feladatra összpontosítottam, a két tárat a 
kezem ügyébe helyeztem, aztán leszámoltam a lőtáblákat és elsőnek az ötöst választottam. Nem 
tudom,  mi  segített  hozzá,  hogy  ilyen  gyors  és  pontos  legyek,  de  a  tíz  lövésre  a  kétszeri 
tárcsacserével  együtt  mindössze  51  másodpercet  használtam  fel.  Valószínűleg  Müllernek 
köszönhettem,  mert  minden  erőmmel  igyekeztem bebizonyítani,  hogy  nem szolgáltam rá  az 
efféle bánásmódra.

Amikor  jelenteni  akartam  a  feladat  végrehajtását,  csak  harmadik  próbálkozásra  sikerült 
feltápászkodnom. Miközben ott álltam, láttam, hogy egy dzsip tart a cél tábla felé, talán csak az 
általa felvert port észleltem. Egy mellettem álló francia megjegyezte:
-  Jó Anyánk személyesen néz utána! -  ez alatt  szolgálatvezetőnket értette,  majd hozzátette:  - 
Találtál, örülök neki, Csöpi!

Csak  annyit  mondtam,  hogy  köszönöm,  és  boldog  voltam,  hogy  a  segédtiszt  ellenőrzi  az 
eredményt,  nem Müller.  De mit  csináljak az utóbbival?  Talán jobb lenne,  ha engednék neki! 
TaIán akkor végre békén hagyna? De nem, ezzel már elkéstünk. Túl messzire ment, és ezt ő is 
tudja. Továbbra is folytatná a kitolásokat, amikor tudna, megütne, márpedig a büszkeségemet 
nem  engedem  megtörni.  Imre  jutott  az  eszembe,  és  mosolyognom  kellett  múltkori 
figyelmeztetésén:



- Mindent el kell viselned és állandóan meg kell védened magad!
A dzsip száguldva jött vissza. Orloff segédtiszt a százados előtt kiugrott belőle, jelentését nem 
értettem, de az öreg orosz már szólított is:
- Kovács, hozzám!

Ő, meg a  százados  leült  az  egész  környék egyetlen  fügefájának árnyékában felállított  tábori 
székekre,  tőlem úgy ötven méterre.  Futni  akartam, ez azonban nem sikerült,  ezért  sántikálva 
mentem a századoshoz, hogy jelentsek. A segédtiszt azonban leintett:
- Hagyd abba a hülyéskedést, inkább azt mondd meg, mi történt a lábaddal!
- Kibicsaklott a bokám!
- Hazudsz!
Erre nem válaszoltam, ő meg folytatta:
- Azt mondom neked, ülj le, húzd le a csizmádat és tarts a szád! Egészségügyis!

Olyan hangerővel  üvöltött,  hogy minden ellenvetés  nélkül  teljesítettem a  parancsát.  Ahogy a 
csizmámat és zoknimat levettem, olyan csönd lett, mintha valaki meghalt volna. A bokám nagyon 
rondán festett. Vastagon feldagadt, lábfejem egészen a lábujjamig szürkészöld színben játszott. 
Az egészségügyis megtapogatta a lábamat és kijelentette, hogy kórházba kell mennem, mert egy 
erem megrepedt. Tiltakozni próbáltam, de Orloff egyetlen pillantása elég volt, hogy elhallgassak. 
A százados  a  szemembe  nézett.  Szilárdan  álltam  részvétteljesnek  tűnő  pillantását.  Aztán  a 
százados kijelentette:
-  Kovács,  amit  mondtam,  érvényes.  Négy  hétvégi  kimaradást  kapsz  és  további  parancsig 
mindennemű szolgálat alól fel vagy mentve!

Örömömben fel akartam ugrani, ám a segédtiszt visszatartott, mondván:
- Maradj csak ülve, Csöpi, még szükséged lesz a lábadra!
A százados Orloffhoz fordult:
- Jobb lesz, ha azonnal indultok, már 11 óra!
Besegítettek a dzsipbe. Orloff néhány utasítást adott a teherkocsi vezetőjének, aki idehozta, aztán 
négy teli tölténytárat adott nekem. Orloff „kísérőként” jelentkezett a századosnál. Eközben rám 
mutatva még megjegyezte:
- Ha futni nem is, de lőni aztán tud ez a Csöpi!
A büszkeségtől elpirultam. A segédtiszt mellettem, a kormánynál foglalt helyet és elindította a 
dzsipet, a teherautó követett mennünket. Útközben elnéztem a segédtisztet és Krüger jutott az 
eszembe.  Vajon  még  mindig  Párizsban  van-e,  vagy  megint  áthelyezték  valahová? 
Gépkocsivezetési  tudományával  aligha  tűrték  meg  sokáig  Párizsban,  ebben  egyetértettünk 
Imrével.

Ötszáz  méter  megtétele  után  egy  aszfaltútra  tértünk,  amelyet  kétoldalt  szőlőültetvények  és 
szórványosan  fügefák  öveztek.  Már  hallottam  róla,  hogy  a  gyarmatosítók  Mascara  egész 
környékét szőlővel telepítették be. Az egyik feladatunk nyilván ezeknek a gyarmatosítóknak a 
védelme volt.
- Kovács - szakította félbe merengésemet az Öreg -: ki rúgott meg?
- Csak rosszul léptem!
Kínosan éreztem magam, amiért hazudnom kell neki, és reméltem, hogy nem feszegeti tovább az 
ügyet. Eleinte meg is tette ezt a szívességet.
- Becsüllek, hogy nem akarsz senkit beárulni, de a százados úgyis biztosan kideríti majd.



-  Segédtiszt  úr,  nagyon kérem,  ne  is  próbáljon  kifaggatni!  Inkább fogdába  megyek,  de  nem 
beszélek.  Olyan  dologról  van  szó,  amelyet  szolgálaton  kívül,  magam  szeretnék  rendezni, 
különben nem lennék képes többé a tükörbe nézni.
-  Jól  van,  Csöpi,  de  elárulok  neked  valamit.  A százados  jó  lövészeket  és  úszókat  keres.  A 
személyi  anyagodban  azt  olvastam,  hogy  tudsz  úszni.  A lövészeti  tudományodat  meg  már 
bebizonyítottad, én egy láda pezsgőt nyertem rajta!
Kérdőn néztem rá, mire folytatta:
- Az első öt találatod után, mielőtt a második sorozathoz feküdtél volna, fogadtunk. Szándékosan 
rendeztem úgy, hogy külön lőj, hogy minden tévedés vagy véletlen kizárt legyen.
- Megtudhatom, ki fogadott ellenem? - kérdeztem kíváncsian.
- Nem kellett látnoknak lennem, hogy tudjam, megint sikerülni fog neked. Huszonkét éve vagyok 
katona és imerem az embereimet. Te meg úgy viselkedtél, mint aki feltétlenül be akarja valakinek 
bizonyítani, hogy sokkal jobb nála, ezért magadat is felülmúltad.
- Nem így van, segédtiszt úr! Már tizenkét éves koromban megtanultam puskával lőni. Igaz, amit 
a  bizonyítani  akarásomról  mondott,  az  telitalálat!  Segédtiszt  úr,  megvannak  a  magam elvei. 
Tudja, ha most eljár a szám, akkor alulról, ha meg továbbra is hallgatok, akkor felülről lesznek 
kellemetlenségeim.  De  a  fentiekkel  ritkábban  találkozom,  tehát  befogom  a  számat,  hogy  a 
barátaim és bajtársaim továbbra is becsüljenek.
- Hülye vagy! De én kedvelem az ilyen hülyéket.
- Köszönöm.
- Csak ne bízd el magad!

A laktanya előtt megálltunk. A segédtiszt intett a mögöttünk jövő teherkocsi vezetőjének, hogy 
hajtson be,  majd ő is  utánament.  Láttam,  amint az őrszem tiszteleg neki,  azt  az  olasz Ginót 
ismertem fel benne, akivel a Marseille-ben ismerkedtem meg, és a hajón láttam utoljára, amikor 
egy verekedés után éppen kék monokli díszelgett a szeme alatt. Egy intéssel üdvözöltem, ő pedig 
felemelt ujjaival jelezte, hogy a 6. századba került. Sérült lábamra mutattam és odakiáltottam:
- Szombaton a csehóban?
- Oké! - volt a válasz.

Tudtam, hogy Ginónak a huszonnégy órás kapuőrség után hétvégi kimenő jár. Az eszembe se 
jutott, hogy esetleg nem engednek majd ki a kórházból, már előre örültem a szombatnak. Az Öreg 
visszajött, folytattuk utunkat. Az utcák ebben a napszakban szinte teljesen kihaltak voltak. Csak 
itt-ott  került  utunkba  néhány  arab,  akikből  azonban  alig  látszott  valami,  mert  teljesen 
beburkolóztak  burnuszukba.  Félelmeteseknek,  titokzatosaknak  tűntek,  az  ember  sohasem 
tudhatta,  kivel  áll  tulajdonképpen  szemben.  Figyelmeztettek  is  bennünket  arra,  hogy 
kiszámíthatatlanok. Azzal is tisztában voltam, bár még senkivel sem beszéltem közülük, hogy 
nehezen  értenék  szót  velük.  Ez  azonban  távolról  sem  azt  jelenti,  hogy  lenéztem  őket, 
ellenkezőleg, világosan láttam, hogy mi vagyunk a betolakodók, ők pedig az őslakosok, akiket 
csupán hiányos ismereteim miatt nem érthetek meg.

Ehhez hasonló gondolatokba merülve láttam meg, hogy a katonai kórházhoz érkeztünk. Hatalmas 
épület  volt,  amelyet  szögesdrót-kerítés  vett  körül.  A  város  szélén  terült  el,  közvetlenül  a 
gyümölcsfákkal tarkított szőlőhegyek mellett, és nagyon nyugodt helynek látszott. Ennek ellenére 
ellenszenves  volt  nekem,  mert  mindig  is  irtóztam  a  kórházaktól.  A kapuban  katonák  álltak 
őrséget. A főkapunál álltunk meg, ahol már hordággyal vártak minket. A segédtiszt kisegített a 
kocsiból, közben megkért:



- Viselkedj légionáriushoz méltóan, nehogy itt jajgass nekem!
Hangosan felnevettem, mire elengedett és maga is elnevette magát.
- Orloff segédtiszt, a század gondos anyja - mondtam, miközben féllábon ugrálva a hordágyhoz 
mentem -, segédtiszt úr, meddig kell ittmaradnom?
- Amíg újra futni nem tudsz!
- A puskám...
- Mi van a puskáddal?
-  Nem  szeretném,  ha  illetéktelen  kezekbe  kerülne!  Kezébe  vette  a  puskámat,  gondosan 
megvizsgálta, elismerően bólintott, kiszedte a tárat és elcsettintette.
- Azon kívül, hogy befeketítetted a célgömböt, semmi különöset sem látok rajta.

Megkértem a két egészségügyist, akik már vittek volna is befelé, hogy várjanak még egy percet, 
amíg magyarázatot adok:
-  Segédtiszt  úr,  a  tanfolyam idején  alaposan  tanulmányoztam a  zárrendszert.  Az  az  ötletem 
támadt, hogy kicsit megfeszítem a visszahúzó rugót, így a fegyver már nem rúgja meg annyira a 
vállamat. Az elsütőbillentyűt a végsőkig kilazítottam, ezért egyszeri elsütéssel egymás után két 
lövést is leadhatok anélkül, hogy igazán erezném a visszarúgást, a rugót pedig...
-  Fogd  már  be  a  szád!  Igyekezz  minél  előbb  meggyógyulni,  és  ne  fecsegd  ki  a  titkaidat 
illetéktelenek előtt.
Ezzel a két fehérköpenyes katonára pillantott, majd mosolyogva hozzátette:
- Holnap újra eljövök, hogy megnézzelek.

Ideadta bal csizmámat és elment. A két egészségügyis felemelt, ami nem ment minden nyögés 
nélkül,  persze  az  ő  részükről.  Előbb  a  röntgenbe  vittek,  aztán  rögtön  a  műtőbe.  Óvatosan 
lefektettek  a  műtőasztalra  és  felszólítottak,  hogy  tegyem  szabaddá  a  felsőtestemet.  Először 
tiltakoztam, mondván: mi köze a felsőtestemnek a bal lábamhoz.
-  Csak segíteni akarunk -  világosítottak fel  -,  mire a főorvos megjön,  le kell vetned a tábori 
ruhádat.

Azt fontolgattam, hogy így talán majd ki is tisztítják a ruhámat, biccentettem hát és felültem. 
Egyikük lehúzta a jobb csizmámat, a másik meg a lőszertáskám szíját oldotta meg. A szíjon még 
három teli tölténytár lógott,  ezért  szóltam nekik, hogy zárják el a szíjamat. Bólintottak, majd 
felajánlották, hogy a lőszert a kapuőrségnek adják le. Holnap aztán a segédtiszt magával is viheti. 
Megkérdeztem a két egészségügyist, hogy hívják őket. Amelyik a csizmámat tartotta a kezében, 
Charles volt, a másik meg Jean, kérésemre megígérték, hogy kimossák a ruháimat. Miközben a 
zsebemből egy ezerfrankos bankót halásztam elő, a következő ajánlatot tettem nekik:
- Ez a tiétek, ha állandóan készenlétben tartjátok a ruhámat! Ezáltal szerettem volna biztosítani 
magamnak a lehetőséget, hogy akkor hagyjam el a kórházat, amikor akarom. Örömmel vettem 
tudomásul, hogy Charles és Jean megértett, sőt, bele is egyezett.

A főorvos lépett be és kezet nyújtott:
- Tisztelet a légiónak!
-  Jónapot  kívánok,  doktor  úr!  -  válaszoltam mosolyogva.  Az orvos  egy injekciót  nyomott  a 
combomba és miközben a lábamat mustrálgatta,  megkérdezte,  mit  mutatott  a  röntgenfelvétel. 
Majd bátorítóan felém biccentett:
- Nem is olyan veszélyes, csak egy erős vérömleny. Ha szerencséd van, két kéten belül lábra 
állhatsz.



Néhány utasítást adott Jeannak és Charles-nak, közölte, hogy az este mégegyszer megnéz, aztán 
távozott.  Jean  valamilyen kenőccsel dörzsölte be a lábamat és borogatást rakott rá. Aztán egy 
kórterembe vittek, amelyben legalább harminc beteg feküdt.
- A fenébe! - szaladt ki a számon. Jean megkérdezte, mi váltotta ki belőlem a szitkozódást, mire 
megnyugtattam:
- Semmi baj Jean, minden rendben!
A szoba közepén levő egyik ágyba dugtak,  lábamat egy kengyellel  a magasba húzták és így 
rögzítették. Aztán elindultak kifelé.
- Hé Jean! - hívtam őt vissza, és egy újabb ezres kíséretében megkértem:
- Hozzatok újságokat!
- Milyet akarsz?
- Mindent, ami csak kapható.

Újabb  mosoly,  s  most  már  valóban  elmentek.  Néhány  percig  csendben  feküdtem,  és  azon 
tűnődtem,  hogy  meddig  fogom  itt  kibírni.  Gyorsan  tisztáztam  magamban,  hogy  hamarosan 
megszabadulok  innen,  ha  kell,  akár  ingben-gatyában is.  Csak  amikor  már  dűlőre  jutottam e 
kérdésben, akkor nyugodtam meg annyira, hogy körül is tudjak nézni a teremben. Bizony, nem 
volt valami szívderítő látvány. Néhány sebesült nyögései hallatán megborzadtam, arra meg már 
gondolni sem mertem, hogy mi váltja ki  belőlük. Tőlem jobbra egy fiatal  francia feküdt, aki 
aknára lépett, és mindkét lábszárát amputálták. Engem mélyen megrendített a dolog, rettenetesen 
sajnáltam a fiút, de még vigasztalni sem tudtam, hiszen mit mondanék valakinek, aki mindkét 
lábát elvesztette? Balra egy jóval idősebb francia, egy őrmester feküdt, akit a jobb könyökén és a 
bal combján ért találat. Rám mosolygott, de mivel a teremben mindenki aludt, halkan odasúgtam: 
„Majd később!”

Szemlélődésemet  befejezve magam is  megpróbáltam elaludni,  de annak ellenére,  hogy előző 
éjszaka csak két órát sikerült pihennem, nem jött álom a szememre. Túlságosan csípte az orromat 
a kórházszag. Csak nagy nehezen tudtam magam visszatartani attól, hogy egyszerűen felkeljek és 
eliszkoljak. A lábamnak nyugalomra van szüksége, meg kell hát szoknom a hullaszagot. Ezernyi 
gondolat kavargott a fejemben, és minduntalan Müllerhez tértem vissza. Vajon miért bánt velem 
ilyen kegyetlenül? Megpróbáltam felidézni magamban az első mascarai  napokat.  Talán akkor 
szolgáltattam neki valamilyen okot?

Visszagondoltam az első puskalövészetünkre. Rögtön észrevettem akkor, hogy nagy pontosságú, 
százszázalékosan belőtt  puskákkal  lövünk.  Bár az eredményeket  nem közölték velünk,  biztos 
voltam  benne,  hogy  ötven  méterről  pontosan  találtam.  Nem,  ez  nem  lehetett  ok!  Arra  sem 
emlékeztem, hogy valami hibát követtem volna el. És Müller a következő közelharc-bemutatón 
mégis rettenetesen összevert.  A másnapi edzésen, amelyen Karllal  és Péterrel kerültem össze, 
Müller néha kis ideig figyelt engem, de nem úgy tűnt, mintha zavarná valami, sőt még meg is 
mutatott nekem egy újabb trükköt, hogyan támadhatom meg a nálam erősebbet.

Nem  sokkal  ezután  történt  valami,  ami  nagyon  felbőszítette  Müllert:  rajtakapott,  amint 
Martinezzel  és  néhány  honfitársával  a  tilalom  ellenére  pénzben  kockáztunk.  A századoshoz 
rendelt bennünket kihallgatásra, és balszerencsémre engem szólítottak elsőként az irodába.
- Kovács, itt egy jelentés, amely szerint pénzben játszottál. Igaz ez?
- Igenis, százados úr!



Láthatóan jót szórakozott rajtam, végigmért, aztán tovább faggatott:
- Nyertél?
- Igen, csak én nyertem.
- És ki veszített?
- Azt nem szeretném megmondani, hacsak nem muszáj. Százados úr, beismerem, hogy én vagyok 
a fő felelős, és magamra vállalom az érte járó fenyítést.
Csak néhány percnyi gondolkodás után szólalt meg ismét, röviden, de velősen:
- Kovács, nyolc nap éjszaka őrség és négy nap különleges szolgálat! Kifelé! És ilyen vétségért 
nem akarok veled többé itt találkozni!

Így hát egyedül engem fenyítettek meg. Müller dühöngött. De vajon nem váltott-e át a mérge 
nagyon hamar elismerésbe,  és nem az utóbbi kerekedett-e felül  benne? Nem, ez az eset  sem 
szíthatta  rajparancsnokunk  irántam  érzett  gyűlöletét!  Nincs  más  hátra,  magát  Müllert  kell 
megkérdeznem.  Igen,  ez  az  egyetlen  megoldás.  Vagy  betörjük  egymás  fejét,  vagy 
összebarátkozunk!  Hiszen  a  rúgás  kivételével  tulajdonképpen  mindent  megbocsátanék  neki. 
Azért azonban meg kell neki fizetnem, különben többé nem aludhatnék nyugodtan! Nem is a 
fájdalomért,  nem,  Müller,  csak  azért  kell  megfizetned,  amiért  ezt  a  förtelmes  bűzt  kell 
szagolnom...

Jean jött vissza, hóna alatt néhány lappal.
- Hogy vagy?
- Tűrhetően, Jean!
- Hoztam neked olvasnivalót: Paris Match, Le Figaro, Le Cannard és Kepi Blanc.
- Köszönöm, Jean, egyelőre elég lesz.

Most, hogy ennyi olvasnivalóm volt,  már el is ment a kedvem tőle. Jean új borogatást  tett a 
lábamra, majd elment. Tovább tépelődtem, az újságokra ügyet se vetettem. Észrevettem azonban, 
hogy szomszédaim vágyakozva néznek a lapokra. Oda is adtam azokat a jobb oldali szomszéd 
franciának és a bal oldali öreg őrmesternek. Eközben a Paris  Match  címoldalán egy lány képét 
pillantottam meg, aki nagyon emlékeztetett Monique-ra. Mióta Algériában voltam, először fordult 
elő,  hogy  Monique-ra  és  testvérére,  Angelique-re  kellett  gondolnom,  akivel  oly  szép  órákat 
tölthettem  el.  Lehunytam  a  szemem  és  arra  a  csodálatos  napra  emlékeztem.  Még  most  is 
nevetnem kellett, amikor eszembe ötlött egy jelenet, amely a péntek esti tánc után játszódott le. 
Angelique-kal még sétáltunk egyet a parton. Meglehetősen sokat ittam előtte, ezért rövid időre 
félre kellett vonulnom a sötét bokrok közé. Eléggé nagy volt a nyomás bennem és nagy ívben 
vizeltem a sötétség felé, még mulattam is magamban a sugárról visszaverődő holdfényen. Ekkor 
egy felharsanó kiáltás riasztott meg. A csalitból Monique és Imre ugrott elő és rohant a tenger 
felé. Angelique jóízűen nevetett és felvilágosított:
- Lepisáltad a szerelmeseket!

A  kilátásba  helyezett  bosszútól  tartva  az  éjszaka  maradék  részét  partnernőmmel  együtt  a 
szabadban  töltöttük  el,  olyan  helyen,  ahol  nem  egykönnyen  találhattak  ránk.  Másnap  aztán 
engesztelésképpen tűrnöm kellett, hogy két órára beássanak a homokba, és ott kellett a hőségben 
perzselődnöm, mialatt a többiek a tengerben lubickoltak és hűsöltek. Néhányszor Monique jött 
oda hozzám és úgy tett, mintha a fejemre pisilne. Mindannyiszor néhány vízcsepp csöpögött a 
fürdőruhájáról  az  arcomra.  A víz  sós  volt,  úgyhogy  valójában  meg  sem tudtam ítélni,  hogy 
valóban beváltotta-e fenyegetését...



Olyan  szép  napok  voltak,  hogy  egész  életemben emlékezni  fogok rájuk.  Sajnos,  a  mascarai 
laktanyában  alig  akadt  rá  alkalmam,  hogy  ezekkel  az  emlékekkel  vigasztalódjam.  Napi 
feladataink  és  gyakorlataink  ugyanis  teljes  összpontosítást  követeltek.  A  legkisebb 
figyelmetlenség is könnyen pályafutásom végét jelenthette volna.

A kórházban eltöltött napjaim minden különösebb esemény nélkül teltek el. Másnap, ígéretéhez 
híven, meglátogatott a szolgálatvezető. Elmondta, hogy a századunk csütörtökön érkezik vissza a 
gyakorlatról, és hogy gyógyulásom után öt főt jelölnek majd ki a többi század elleni úszó- és 
lóversenyre. Kedden ismét meglátogatott az Öreg és azon kapott, hogy járkálok. Megszidott a 
könnyelműségemért,  de  látszott,  hogy  örül  gyors  gyógyulásomnak.  Leültünk  a  kertben  és 
hosszasan elbeszélgettünk. Megkérdezte, mikor volt időm arra, hogy megbütyköljem a puskámat.

Eleinte óvatoskodva kerteltem, Orloff azonban megnyugtatott:
- Nem kell aggódnod, Kovács, minden köztünk marad.
Elszántam magam és felvilágosítottam:
- Fegyvertisztítás  közben, segédtiszt  úr!  Persze,  nem volt  könnyű, hiszen a rajparancsnokunk 
közben  szakadatlanul  szemmel  tartott  bennünket,  bajtársaim  segítségével  azonban  sikerült 
elvonni a figyelmét. Múlt pénteken készültem el vele. Igaz, még fennállt annak a veszélye, hogy 
Müller a  hétvége előtt  szokása szerint  alaposan megvizsgálja  fegyvereinket.  Sikerült  azonban 
félrevezetnem őt: egy másik puskát adtam át neki ellenőrzésre.

A segédtiszt jót mulatott a ravaszságomon és vagánynak nevezett. Csütörtök reggel, amikor Jean 
bejött  hozzám,  már  felfokozott  izgalommal  fogadtam.  Megkértem  ápolómat,  hozza  be  az 
egyenruhámat és a csizmámat, mert nem bírom tovább.
- Jó, de csak a te felelősségedre - állt rá a dologra.
- Ez csak természetes - nyugtattam meg.

Mint  már  az  előző  két  napon  is  történt,  teljesen  felöltözve  az  őrszobán  levő  rádiósszobába 
mentem, ugyanis már összebarátkoztam a rádióssal. Még azt is megengedte, hogy leadjak néhány 
táviratot,  s  ezáltal  kicsit  gyakorolhassak.  Dél  felé  Jean tört  ránk izgatottan:  már  égen-földön 
keresnek  téged  a  vizit  miatt.  Az  ezredes  minden  percben  megérkezhet,  és  ha  nem  vagy  a 
helyeden, akkor jaj nekem! Mielőtt még válaszoltam volna valamit, már meg is jelent az ajtóban 
az ezredes.. Nagyon meglepődött, hogy itt talált. Vigyázzba vágtam magam és jelentkeztem:
-  Kovács  légionárius,  jelentem,  teljesen  egészséges  vagyok,  kérek  engedélyt,  hogy 
visszatérhessek az egységemhez!
Az ezredes értetlenül csóválta a fejét:
- Javíthatatlanok! Ti, légiósok, mind egyformák vagytok! Le kell benneteket kötözni, vagy le kell 
amputálni a fél lábatokat, hogy itt maradjatok. Csak egyet tehetek, engedélyezem a távozásodat! 
Különben engedély nélkül is elmennél! De elárulhatnád nekem, kitől kaptad meg a ruhádat?
- Az egyik barátomtól, ezredes úr.

Nem is hazudtam, hiszen Jean valóban baráti módon bánt velem. Az ezredes elmentében még egy 
megjegyzést tett, amelyet azonban már több ízben is hallottam:
- Ti még félholtan is tovább meneteltek. Javíthatatlanok vagytok!
- Látod, Jean - okítottam ápolómat -, nem kell mindjárt beszarni, ha egy ezredessel találkozik az 
ember, hát még ha az ezredes orvos is.



- Köszönöm, hogy nem árultál el.
-  Ugyan,  Jean  ne  gyerekeskedj!  Ez  még  akkor  is  jellemtelenség  lett  volna,  ha  nem vagy  a 
barátom.

Megszólalt a telefon. Csak annyit hallottam, hogy a rádiós így felel:
- Igen, ezredes úr, még itt van!
Majd letette a kagylót és hozzám fordult:
- Meg kell várnod, míg a segédtisztetek értad jön. Ezt parancsolta...
- Igen, igen, tudom - szakítottam félbe -, Jean, itt van tízezer frank neked, meg Charles-nak. Most 
pedig üdv, Jean. Igyekezned kell a vizitre.
- Tisztelet a légiónak! - Ezzel elrohant.

Nevettünk, mert tudtuk, hogy elkésik a szolgálatból. A délután további részét a rádióssal töltöttem 
el, még néhány fogásra megtanított. Megígértette velem, hogy majd egyszer bejelentkezem nála 
rádión.  Felírta  a  hívójelét,  majd  felhívta  a  figyelmemet  arra,  hogy  már  csak  egy  évig  kell 
Algériában szolgálnia, ezalatt azonban bőségesen lesz időm rá, hogy felhívjam.

Fél  hatkor  értem  jött  a  segédtiszt.  Elámultam,  amikor  megláttam,  kit  hozott  magával. 
Tisztelgéssel üdvözöltük egymást, a segédtiszt megkérdezett, előírt-e nekem az orvos valamennyi 
nyugalmi időt.
- Nem tudom, segédtiszt úr.
- Ülj be a dzsipbe és várj meg!
Amikor a segédtiszt hallótávolságon kívül került, így köszöntöttem a kísérőjét:
- Müller, te disznó! Hát magával hozott a segédtiszt?
Müller a vezető melletti ülésen ült, előtte egy tartóban megláttam a puskámat.
- Add át a helyedet - szólítottam fel -, a beteg lábammal nem tudok hátul felkapaszkodni!
Mindez  fájdalomtól  eltorzult  arccal  mondtam.  Müller  ellenvetés  nélkül  engedelmeskedett. 
Beültem és kicsatoltam a puskámat.
- Csöpi - szólított meg szokott módján Müller -, még mindig nagy fájdalmaid vannak?
- Csak te tudsz ilyen bárgyú kérdéseket feltenni!

Szándékosan  nem  néztem  hátra,  hiszen  tisztában  voltam  vele,  milyen  kínos  neki,  hogy 
tegeződünk. De ki volt szolgáltatva rossz lelkiismeretének, én meg élveztem a helyzetet. Némi 
gondolkodás után azonban jobb belátásra jutottam, és ma is büszke vagyok rá, hogy magam előtt 
is elszégyelltem magam. Továbbra is előre nézve, megtörtem a csendet:
- Sajnálom, Rudi, amit az imént mondtam. A lábam ne okozzon neked gondot, annak semmi baja, 
már rendbe jött. Mi újság a századnál?
-  Minden  a  régi!  Holnap  fürdés  és  pihenőnap.  Csak  nekünk  kettőnknek  kell  kihallgatásra 
mennünk a századoshoz.
- Miért?
- Azt hiszem, akkor, ott a lőtéren megláthatott valamit.
- Tett rá valami utalást?
- Nem.
- Rudi, ha megmondod az igazat, szétverem a pofádat, még ha haditörvényszék elé kerülök is. 
Nekem nem számít!

Az  Öreg  visszajött,  még  gyorsan  elhozta  az  őrszobáról  a  töltényszíjaimat,  amelyről  teljesen 



megfeledkeztem, majd szemre-hányóan megjegyezte:
- Kovács, valamiről megfeledkeztél!
- Azt hittem... - dadogtam, de az Öreg nyersen rámförmedt:
- Te csak ne higgyél, inkább figyelj arra, hogy a rádbízott lőszert ne hagyd szanaszét heverni! 
Ezért négy napot kapsz Kovács!
- Értettem, négy nap odafigyelés! Parancsára, segédtiszt úr!
- Komolyan gondoltam!
- Én is, segédtiszt úr.
Müller felnevetett, de az Öreg rendreutasította:
- Te csak fogd be a szád, Müller, holnap rajtad a sor.

Mielőtt elindította a dzsipet, a szolgálatvezető ideadta az orvosi zárójelentést, amely szerint még 
három hét pihenésre van szükségem a teljes gyógyuláshoz. Pokolian megörültem neki, mire az 
Öreg megjegyezte:
- Mit vigyorogsz, mókamester?
- Kiszámítottam valamit, segédtiszt úr.
- Na és mit?
-  Nagyon  egyszerű:  máig  kórházban  voltam,  holnaptól  háromheti  lábadozás,  holnap  pedig 
megkapom a századostól a szolgálatmentességemet,  amit  csak a rövid tanfolyam szakít  majd 
meg.  Ez  összesen  már  nyolc  hét.  Ha  a  versenyen  jól  úszom,  újabb  négy  hetet  kapok  a 
századostól, ahogyan őt ismerem! Aztán jön az imént kiszabott négynapos WC-pucolás, ami után 
mindössze tíz nap, és vége a kiképzésnek!
- Ámen - egészítette ki mondókámat Müller, mire mindketten olyan hangos nevetésben törtek ki, 
hogy a motorzúgást is elnyomta.

A laktanyába  érve  az  Öreg  Müllerre  bízta  a  dzsip  lemosását,  aztán  otthagyott  bennünket. 
Magamhoz  vettem  a  fegyveremet,  én  is  kiszálltam  a  kocsiból  és  még  egyszer  a 
rajparancsnokomhoz fordultam:
- Rudi, senkinek se szabad észrevennie, hogy kibékültünk! Semmiféle kivételezést nem akarok, 
mert  akkor  az  egész  kiképzés  fabatkát  sem ér.  Annyi  fenyítést  sózhatsz  rám,  amennyit  csak 
akarsz.
Némi elismeréssel vegyes megütközéssel meredt rám, amivel nevetésre és csipkelődésre ingerelt:
- Seggfej vagy, Müller!
Erre már dühbe gurult s utánam kiáltott:
- Négy nap, mimóza!
Hátrafordultam és menet közben nyugtáztam:
- Értettem, káplár - és rákacsintottam.
Pár gyors lépéssel utolért, elém lépett és győzködni kezdett:
- Komolyan mondtam!
- Én is, te szarzsák! Így már jobban tetszel nekem.
- Nyolc nap!
- Nyald ki! Most már mehetek? Sürgős pihenésre van szükségem.
Ezzel orra alá dugtam az orvosi igazolást. Most már valóban dühösen förmedt rám:
- Lelépni!

Jól van, gondoltam magamban, ezzel a kiképzés véget is ért. Vidáman lépkedtem a szállásunk 
felé,  néhány utamba kerülő  cimbora  üdvözölt,  de  zömük a  szobában,  fegyvertisztítással  volt 



elfoglalva.  Barátaim  úgy  fogadtak,  mint  egy  hőst.  Kari  a  vállamra  tette  lapáttenyerét  és  az 
ágyamhoz kísért. Hátizsákom a szekrényemhez volt támasztva: már ki is pakolták, holmijaim a 
szekrényben  sorakoztak.  Körülnéztem  a  szobában,  kissé  meghatottan  mondtam köszönetet  a 
fiúknak, jó érzéssel töltött el a tudat, hogy valamennyien kedvelnek. Sokáig diskuráltunk ezen az 
estén, valamennyien körém gyűltek, úgy hallgatták a kórházról szóló beszámolómat. Az egész 
század együtt volt,  csak Dettmar, Müller csicskása hiányzott.  Elmondta a többieknek, milyen 
alattomosan figyelt engem a lövészeten, meg hogy valami rosszban sántikált a fegyveremmel 
kapcsolatban,  amivel,  véleményem  szerint  rászolgált  valamilyen  figyelmeztetésre.  Kárt  nem 
akartam benne okozni, de azért büntetést mindenképpen megérdemelt. Barátaim habozás nélkül 
igazat  adtak  nekem,  és  lázasan  törni  kezdték  a  fejüket,  mit  csinálhatnánk  a  „nyavalyás 
disznóval”. Különböző ötleteket vetettek fel, egyikétől-másikától a hajam szála is égnek meredt. 
Martinez például azt ajánlotta, hogy melegítsünk fel egy doboz szardíniát, és azt etessük meg a 
fickóval, úgyis szereti a halat.
- Nem - vetettem el az ötletet -, még sárgaságot kap.

Peter  és  Karl  egy  kézilabda-mérkőzésbe  akarta  bevonni,  ezzel  sem  értettem  egyet,  mert 
valamennyi csontját összetörték volna. Jack azzal az ötlettel állt elő, hogy hugyozzunk Dettmar 
bakancsába, én azonban ezt is elvetettem:
-  Nem  jó,  Jack,  ezzel  csak  szívességet  tennénk  neki!  Hiszen  a  saját  bakancsainkat  is  így 
puhítottuk meg...
Kari jókedvűen pillantott rám:
- Öcsi, te vén róka, neked már van valamilyen ötleted.

Eltalálta. De fejtörést mimelve még pár pillanatig csendben maradtam és éreztem, hogyan nő 
bennük a feszültség.  Sorban a szemükbe néztem. Tudtam, hogy vaskos aljasságra számítanak 
tőlem, és alig várják, hogy kimondjam. Ajkamra tett mutatóujjammal csendre intettem őket, majd 
közelebb hívtam őket  magamhoz.  Szorosan összedugták a  fejüket,  egyetlen szót  sem akartak 
mulasztani. Aztán csupán egy szót böktem ki:
- Éjfélkor!
- Jóóó! - suttogták kórusban.
- Hangtalanul!
- Jóóó!
- Pokrócba csavarjuk!
- Jóóó!
- Aztán levisszük a zuhanyzóba!
Megint felhangzott a „Jóóó!”. Mivel néhány pillanatig hallgattam, hogy minél tovább feszítsem a 
húrt, rákérdeztek:
- Aztááán?
- Súrolókefével és mosóporral megmosdatjuk!
- Nagyon jó!

Kiáltoztak,  röhögtek,  már-már attól  tartottam,  valaki  belép,  hogy rendre utasítson bennünket. 
Ugyanakkor örültem is, hogy barátaimnak nem okozott csalódást ez a viszonylag enyhe büntetés. 
Felálltam és elkiáltottam magam:
-  Figyelem!  Ma  először  mehetünk  a  kantinba,  és  fogpasztán  meg  cipőkrémen  kívül  sört  is 
vehetünk!
Válaszul  sokan összedörzsölt  hüvelyk-  és mutatóujjukkal  jelezték,  hogy le  vannak égve,  egy 



vasuk sincs.
- Péter - szóltam -, hozd ide a kötszeres dobozomat!
Felragyogott az arca, Karl meg a vállára akart kapni. Én viszont felnevettem:
- Ottót, Bélát, Jónást és Martinezt is meg kellene... Hát ez a spanyol cigány mit keres itt?
Csak most tűnt fel nekem, hogy  Martinez,  aki korábban egy másik rajhoz tartozott, ma szinte 
magától értetődően köztünk van.
- Mától nálunk van - hangzott a tömör válasz.

Örültem neki, és nem kérdezősködtem tovább. Péter ideadta a titkos kasszámat, amelyet Karllal 
együtt ő őrzött. Mielőtt azonban felnyitottam, figyelmeztető pillantást vetettem Karira. Rögtön 
megértett és intézkedett, hogy rajta, Péteren és Martinezen kívül kis időre mindenki hagyja el a 
szobát. Megvártam, amíg ez megtörténik, s csak azután szedtem elő a pénztárcámat, amelyben 
még hatszáz svájci frank - erről csak én meg Imre tudtunk - és tízezer francia frank lapult, A 
kötszeres dobozból néhány bankót vettem elő, a dobozt pedig visszaadtam Péternek, aki lecsukta 
és a kulcsot nekem adta vissza. Visszaengedtük a többieket, majd megmondtam mindenkinek, 
hogy egyetlen feltételem van:
- Semmi verekedés, senki se rúghat be! Mindenki öt sört kap és slussz. Jack, hajlandó vagy ma 
este kiszolgálni bennünket?

Természetesen beleegyezett, amúgy is kiszolgálói beosztása volt a rajban.

Amikor  körletünkből  az udvarra  léptünk,  Kari  -  minden tiltakozásom ellenére  -  mégiscsak a 
vállára kapott. Alig értünk azonban el az első sarokig, amikor abba a hadnagyba botlottunk, aki 
éppen a mi szakaszunk parancsnoka volt. Már megint pechünk van, gondoltam magamban és le 
akartam ugrani Kari válláról, ő azonban szorosan fogta a lábamat. A hadnagy megkérdezte, mi ez 
a marhaság. Karl a francia nyelvet törve, letagadhatatlanul németes kiejtésével jelentett:
- Kovács sérülés, nem tud járni, én őt visz! Valamennyiünk meglepetésére a hadnagy - mióta 
ismertük - először elnevette magát,  majd  ,,Folytatni!" vezényszóval utunkra engedett.

- Ő az ügyeletes tiszt, most jár körbe, ártalmatlan - vélekedett Kari. Ez utóbbiról nem voltam 
teljesen meggyőződve, de nem szóltam semmit. A kantin majdnem üres volt. Az altiszti kaszinó 
felől sok ember hangját lehetett hallani, a mi kantinunkban azonban egy kivételével valamennyi 
asztal üres volt. Annál az egynél viszont Dettmar ült négy másik légióssal. Egy hosszú asztalt 
toltunk össze, Jack mellettem cövekéit le. Megkérdeztem:
- Hányan vagyunk?
Hangosan leszámolt minket és jelentett:
- Csekélységemmel együtt tizenegyen, cégvezető úr!
Martinez felpattant és spanyolos akcentusával kiegészítette:
- És még Jónás, Baki és Ottó!
- Muchas gratias! - köszöntem meg.
Martinez  elment,  hogy  idehívja  őket.  Gyors  fejszámolás  után  három  karton  sört  rendeltem 
Jacktől, és átadtam neki a pénztárcámat.
- Nekem Colát! - kiáltottam utána.
- Tudom - kiáltott vissza.

A következő óra maradéktalan siker volt. Sajnos, Jónás nem jöhetett, őrségben volt. Béla magán 
kívül  volt  örömében,  hogy a  klikkünk megint  együtt  van,  és  nem állhatta  meg,  hogy  ki  ne 



faggasson,  hogy  megy  a  sorom.  Az  utóbbi  időben  annyi  mindent  hallott  rólam,  hogy  már 
aggódott értem. Megnyugtattam, hogy majd csak feltalálom magam, és tudatom, ha szükségem 
lesz rá. Úgy beszélt velem, mintha a bátyám lenne. Emlékeztetett:
- Tudod, Csöpi, mit ígértem Imrének!

Így telt-múlt az idő. Röviddel tíz óra előtt vissza kellett térnünk a szobánkba. Az ügyeletes tiszt 
megtartotta  a  létszámellenőrzést,  lefeküdtünk.  Müller  részéről  nem  fenyegetett  veszély,  ő 
rendszerint  csak  reggel  jött  be  a  körletbe,  akkor  is  többnyire  részegen,  így,  bár  az  éjszakai 
tervünkről  egy szót  sem kellett  már  vesztegetnünk,  minden világos  volt.  Ezzel  a  gondolattal 
nyomott el az álom. Éppen arról álmodtam, hogy Louise jött be a szobába, felém tart, én meg be 
akarom őt húzni az ágyamba, amikor valaki felébresztett és azt állította, Günternek hívják, nem 
Louise-nak.
- Te idióta! - törtem ki. Hol tartotok?
- Már levittük. Csak rád várunk!

Kiugrottam az  ágyból,  felkaptam a  tornacipőmet,  és  Günterrel  együtt  lesurrantam a  lépcsőn. 
Sajnos, hangosan nem nevethettünk, de tudtam, hogy holnap majd pótoljuk, amikor a következő 
kísérteties, de mulatságos kép tárult elém: a zuhanyzónkban egy három méter hosszú és nyolcvan 
centiméter széles üzemi mosdóteknő állt, fölötte pedig, pontosan a fal és a teknő közti távolság 
közepén  egy  cső  húzódott  végig,  amelyre  huszonnégy  vízcsapot  csatlakoztattak.  A teknőben 
Dettmar feküdt bekötött szemmel és betömött szájjal. Négy csuklyás egy-egy kefét és egy doboz 
mosóport tartott a kezében. A többiek csendben, de arcukon széles vigyorral körülállták a teknőt. 
A hírhedt Ku-Klux-Klan tagjaira emlékeztető csuklyások egyikének jelére két lépést hátráltunk. 
Egyikük szabaddá tette Dettmar szemét és közölte vele:
- Ha nyugton maradsz, nem fog fájni.

Szegény fiú ijedten bólogatott és szótlanul tűrte, hogy megmosdassák. A végére úgy nézett ki, 
mint  a  főtt  rák.  Mielőtt  újra  fölmentünk volna,  a  csuklyás  figyelmeztette  az  áldozatot,  hogy 
ötszázig számoljon, csak azután szállhat ki a koporsójából és mehet aludni. Szó nélkül rohantunk 
fel a lépcsőn és lefeküdtünk. Én még sokáig ébren voltam, vártam, mikor jön utánunk Dettmar. 
Körülbelül fél óra múlva jött fel, teljesen meztelenül, csendben lefeküdt és a takarót is a fejére 
húzta.  Arra  gondoltam,  nem vittük-e  túlzásba  a  dolgot,  de  úgy döntöttem,  hogy rászolgált  a 
ledörzsölésre.  Ártani  meg  semmi  esetre  sem  árthatott  neki,  amúgy  sem  vitte  túlzásba  a 
tisztálkodást. Nyugodt lelkiismerettel aludtam el.

Mivel  a  kórházban  alaposan  kipihentem  magam,  reggel  a  szokottnál  korábban  ébredtem. 
Felemeltem  a  fejemet,  körülnéztem  a  körletben,  még  mindenki  aludt.  Valamit  azonban 
észrevettem, ami olyan mulatságos volt, hogy önkéntelenül is hangosan felnevettem: az éjszaka 
valamennyien mezítláb mentünk le és jöttek fel  a lépcsőn, így a talpuk kivétel nélkül korom 
fekete volt. Ez vonatkozott Dettmarra is, aki nevetésemre felriadt álmából.

Megfélemlítve  tekintett  körül,  ő  is  észrevette,  amit  én,  csak  éppen nevetni  nem volt  kedve. 
Kíváncsi voltam, hogyan fog reggel  az éjszakai eseményekre reagálni,  és  türelmesen vártam. 
Csalódottan kellett  azonban tudomásul vennem, hogy Dettmar  visszafekszik,  és  újra  elalszik. 
Eszembe jutott, hogy ma nincs ébresztő, hát én is megpróbáltam újra elaludni.

Kilenc előtt öt perccel már a százados irodájának ajtaja előtt álltam. Mielőtt azonban bemehettem 



volna,  elkapott  a  segédtiszt  és  valami kifogásolnivalót  talált  az  egyenruhámon.  Sőt,  még két 
másik hibát is felfedezett,  ezért  visszaküldött,  hogy szedjem magam rendbe. Hol a sapkámon 
talált  valamit,  hol  a  cipőmet  vélte  porosnak,  hol  meg  a  derékszíjammal  volt  elégedetlen. 
Valamivel kilenc után az Öreg végre bejelentett,  aztán intett,  hogy lépjek be.  Az íróasztalnál 
megálltam, a szokott módon jelentkeztem, majd vigyázzállásba merevedtem, amíg a százados fel 
nem szólított, hogy álljak kényelmesen.
- Kovács - kezdett bele -, van valami mondanivalód a számomra a lábaddal kapcsolatban?
- Nincsen, százados úr!
Rövid  pillantást  vetett  rám  és  kijelentette,  hogy  többé  nem  is  akar  hallani  a  dologról.  Ez 
tökéletesen  egybeesett  a  szándékaimmal.  Tulajdonképpen  nem  is  számítottam  semmiféle 
problémára  ebben  az  ügyben.  Amennyire  azonban  ebben  a  vonatkozásban  megnyugodtam, 
ugyanolyan  mértékben  nőtt  bennem  a  kíváncsiság,  hogy  egyáltalán  miért  rendelt  magához. 
Közölte, hogy már sokat törte a fejét egyikünk-másikunk későbbi foglalkoztatási területén, és 
megkérdezte, milyen beosztáshoz lenne kedvem.
- Százados úr - feleltem -, szívesen lennék rádiós.
- Melyik ezrednél?
- Az 1. ejtőernyős vadászezredben!
Ezt bejegyezte a noteszába és kijelentette:
- Rendben van, Kovács, bár semmi biztosat nem ígérhetek, de ha tovább is olyan eredményes 
leszel a sportban és a kiképzésben, mint eddig, nem lehetetlen, hogy teljesül a kívánságod.
- Azon leszek, százados úr! A versenyen is mindent beleadok. De, ha megengedi, megmondanám 
Önnek, ki tud rajtam kívül jól lőni és úszni.
- Azt hiszed, te taknyos, hogy jobban tudod, mint én?

Azonnal rájöttem, hogy hibáztam. Elkaptam a tekintetét és a kíváncsiság mellett azt is megláttam 
benne, hogy habozik: meghallgasson-e vagy sem. Átéreztem a helyzetét. Ha eltűri, hogy én adjak 
neki  tanácsot,  csökken a  megfellebbezhetetlen  tekintélye,  ha  viszont  nem hallgat  meg,  azt  a 
kockázatot vállalja, hogy hátránnyal indul a többi századdal szemben a versenyben. Az ugyanis 
nem volt vitás a szememben, hogy ez a verseny tulajdonképpen presztízsharc a tisztek között, 
hiszen  mindegyikük  azt  akarja  bebizonyítani,  hogy  az  ő  százada  kapta  a  legjobb  kiképzést. 
Vagyis, tulajdonképpen nem a csapat, hanem a századparancsnokok versenyeznek, és mi csak 
bábok vagyunk. Ha azonban a bábokat mozgató szál elakad, a főnökök bánják. Miközben ezt 
végiggondoltam,  önkéntelenül  elvigyorodtam.  A százados  feje  egyszeriben  bíborvörös  lett,  a 
jóember majd megpukkadt dühében. A fenébe, futott át rajtam, megérezte, hogy átlátok rajta.
- Kifelé! - üvöltötte.

Hátra  arcot  csináltam,  ahogyan  tanultam  és  kimasíroztam.  A százados  izgatottsága  és  dühe 
csöppet  sem  zavart.  Egy  csapásra  tudatára  ébredtem,  hogy  az  utóbbi  napokban  valami 
megváltozott bennem. Néhány nappal ezelőtt hasonló helyzetben még féltem volna, most viszont 
már szórakoztatott felettesem dühkitörése. Igazam volt, és éppen ez zavarta a királyt! Alig léptem 
ki a folyosóra, amikor a százados kidugta a fejét az ajtón és Orloff nevét üvöltötte.

Tombolásától nem zavartatva magam elindultam lefelé a lépcsőn, hogy eltűnhessek, mielőtt még 
valami fenyítést eszel ki a számomra. De már elkéstem! Az Öreg ugrott elém, meghagyta, hogy 
itt várjam meg, majd belépett a szobába, amelyből az imént kiléptem. Kárörvendő vigyor ült ki az 
arcomra. Valakinek csak kell bűnhődnie, és miért legyen ez a valaki mindig a legkisebb? Jó öt 
perc múlva az Öreg fejcsóválva lépett ki az ajtón, és felszólított:



- Az irodámba te bajkeverő!

Megkönnyebülten sóhajtottam és  engedelmeskedtem a  parancsának.  Az irodája  egy  emelettel 
lejjebb, éppen a parancsnok szobája alatt volt. Orloff kinyitotta az ajtót, belökött és meglehetősen 
nyersen félbeszakította előírásos jelentkezésemet:
- Kovács, ha megpróbálsz az orromnál fogva vezetni, megnézheted magad. Ülj le és halljam a 
neveket!
Hohó, a király most hátból támad!
- Egyetlen kérdés, segédtiszt úr! Mikor lesz a verseny?
- Egy hét múlva.
-  Hát  ez  elég  rövid  idő  -  vélekedtem,  hogy  türelmetlen  várakozásának  minden  pillanatát 
kiélvezzem.
- Idefigyelj! - recsegte és majd szétrobbant az idegességtől.
- Igen, segédtiszt úr? - feleltem kérdő hangon, meglehetősen lezserül.
- Semmi, Csöpi, semmi - nyugtatott meg. Nyilván meg akart fenyegetni, de idejében rájött, hogy 
ez hiba lenne. Már eléggé megismerhetett ahhoz, hogy tudja: fenyegetőzéssel semmit sem érhet 
el  nálam.  De én  is  éreztem, hogy nem feszíthetem tovább a  húrt.  Úgy döntöttem hát,  hogy 
kipakolok:
- Az első, segédtiszt úr, akire gondolok, a segg... Ó, bocsánat, Müller káplár.
Láttam, az Öreg úgy elképedt, hogy nevetnem kellett.
- Nem tréfálok - erősítgettem -, többször is megfigyeltem, amikor a fegyveremet babrálta, és aki 
úgy ért a fegyverekhez, mint ő, az biztosan jó lövész is!
Azt nem tudtam, milyen úszó Müller, de feltételezem, hogy nem rossz. Folytattam:
- A második Péter Klein. Amikor megszökött az NDK-ból, át kellett úsznia az Elbát, ennél jobb 
bizonyítvány  nem kell  az  úszástudásáról.  Annak  idején  az  egységben  rádiós  volt  ugyan,  de 
odahaza Kiváló lövész jelvényt kapott. Ez pedig már jelent valamit!
Az Öreg  nem tudta  leplezni  csodálkozását,  úgy  tűnt,  minha  szólni  akarna  valamit,  de  aztán 
inkább hagyta, hogy tovább beszéljek.
-  A harmadik:  Szabó  Béla,  a  második  szakaszból,  ő  is  volt  katona  Keleten,  mégpedig  a 
folyamőrségnél, ahol három évig mentőúszó-kiképzést kapott.
- Az meg, hogy lövésznek is jó, öcsi, hétfő óta magam is tudom, mert majdnem olyan elszánt 
volt, mint te.
- Akkor már csak egy hiányzik. Feltéve persze, hogy magamat is ideszámíthatom, segédtiszt úr.
- Idióta - volt a tömény véleménye, miközben legnagyobb örömömre mosoly futott át az arcán. 
Végül ezzel fejeztem be tanácsadói ténykedésemet:
-  Az  ötödik  emberrel  kapcsolatban  még  bizonytalan  vagyok,  esetleg  Martinez  vagy  Durant 
jöhetne szóba, mást nem ismerek, segédtiszt úr!
Komoly, de elégedett arccal és egy olyan utalással bocsátott utamra, amelynek értelmét akkor 
még nem értettem:
-  Csöpi,  ha  elsők  leszünk,  akkor  sokkal  többet  nyertél,  nem  csupán  egy  versenyt.  Kettőre 
tréningruhában, fürdőnadrággal és törülközővel felszerelve legyél a főkapunál! Ez parancs! Most 
pedig tűnés innen!

Nem sejthettem,  hogy ezen  a  napon az  is  eldőlt,  hogyan végződik  az  én  egyszerű  légióbeli 
pályafutásom. Mindaz, amit a hátralevő ötvenhét hónapban elérhettem, már akkor meg volt írva! 
Jellemem és képességeim minden egyes részlete ugyanis rákerült a személyi lapomra.



4. A VERSENYDÍJ

Várakozásomnak megfelelően a viadal valamennyi száma a mi győzelmünkkel végződött, noha 
ellenfeleink néhány héttel korábban kezdhették el az edzéseket, mint mi. A századparancsnokok 
öt versenyszámot jelöltek ki számunkra. Az első a nyolc kilométeres futás volt, könnyített harci 
öltözékben,  géppisztolyjal,  tíz  tárral  és  négy  kézigránáttal.  Az  utolsó  két  kilométert  egy 
patakmederben  kellett  megtennünk.  Ezen  a  szakaszon  összesen  húsz  céltáblát  helyeztek  el, 
egymástól  mindössze  20-25  méterre,  de  olyan jól  elrejtették  őket  a  bozótban,  hogy aki  nem 
eléggé  figyelmesen  fürkészte  végig  mindkét  partot,  könnyen  kihagyhatott  egy-két  célt. 
Mindegyik  géppisztolytárunkban  30  töltény  volt,  ez  nem  jelentett  elviselhetetlen  terhelést. 
Nekem  azonban  támadt  egy  ötletem:  már  az  első  két  céltáblára  90  lövést  adok  le,  ezáltal 
könnyítek a terhemen, viszonylag gyorsabb futásra leszek képes, és időt nyerek. Igaz, az utolsó 
céltáblára már csak két töltényem maradt, de mivel találtam, meg lehettem magammal elégedve.

Ezt kézigránátdobás követte, 10, 15, 20 és 25 méteres távolságra. Az első cél 1, a többi mind 2 
négyzetméteres  volt.  Közvetlenül  az  akadályfutás  után,  tehát  szusszanásnyi  pihenő  nélkül, 
puskával  kellett  bebizonyítanunk  célzási  tudományunkat:  10-10  lövést  kellett  leadnunk  300, 
illetve  400  méterre.  Ezután  végre  másfél  órás  szünet  következett,  mivel  az  első  gyakorlat 
végrehajtására ötperces időközönként indítottak bennünket. Miután az utolsó ember is végzett, 50 
méteres  váltóúszással  fejeztük  be  a  versenyt.  És,  ahogy  vártuk,  győztünk.  Ötödik  emberünk 
egyébként Martinez volt, akiről kiderült, hogy jól úszik.

Este került sor a díjátadásra. Nevetséges volt! Mindegyikünk egy karton bakacigarettát, meg egy 
üveg konyakot,  valamint -  feltehetően -  a  személyi lapjára  egy jópontot  kapott.  Századosunk 
kimondhatatlanul büszke volt - de kire? Nem ám ránk, hanem önmagára! A tiszti kaszinóban 
zajos ünnepséget rendeztek, és engem az a megtiszteltetés ért, hogy kiszolgálhattam az urakat. 
Még ma is utálkozva gondolok rá.

Az  estély  mégis  olyan  eseménnyel  végződött,  amely  teljesen  kibékített  a  világgal:  ugyanis 
megismerkedtem az egyik hadnagy elragadó feleségével, ő volt az én igazi győzelmi jutalmam, 
legalább is ezt képzeltem be magamnak. Tizenkilenc éves volt, alig négy hónappal azelőtt kötött 
házasságot  a  hadnaggyal,  aki  többnyire  magára  hagyta,  ő  ugyan úgy fejezte  ki  magát,  hogy 
„sajnos” sokat  van egyedül,  én azonban nagyon örültem neki,  hogy így áll  a  dolog.  A férje 
jelenleg is szolgálati úton volt. Az estély folyamán különben még nem is tudtam, hogy férjnél 
van, ezt csak jóval később, otthon árulta el.

Bízvást mondhatom, hogy ezen az estén megfogtam az Isten lábát. A tiszt urak teljes számban - 
mind  a  húszan  -  jelen  voltak,  de  csak  négyen  a  partnerükkel.  Az  én  „versenyjutalmam” 
ugyancsak  magányosan  jött,  és  a  díszegyenruhában  feszítő  urak  -  legényemberek  és 
szalmaözvegyek egyaránt - versenyben udvarolták őt körül, jóllehet tudták, hogy egyik bajtársuk 
felesége.  Elég  volt  egyszer  a  szemébe  néznem,  máris  éreztem a  már  jól  ismert  bizsergést  a 
tarkómon, s egyúttal el is pirultam.

Úgy döntöttem, 48 órás eltávozási engedélyt dugok aláírásra a századosom orra alá. Erre éppen a 
legjobb  pillanatot  sikerült  elkapnom,  amikor  a  király  és  felesége  éppen  az  én 
„versenyjutalmammal”  társalgott.  Miközben  pezsgőt  töltöttem  hármójuk  poharába, 



megkérdeztem  a  századost,  meg  van-e  elégedve  a  kiszolgálással.  A  két  hölgy  előtt  nem 
mondhatott nemet, ezért bólintással válaszolta:
- Trés bien!
Erre  a  tálcára  tettem a  kitöltetlen,  de  már  a  század  pecsétjével  ellátott  kimaradásiengedély-
űrlapot, és megkértem, írja alá. Megtette. Mivel már nyolc óra is elmúlt, engedélyt kértem tőle, 
hogy azonnal  eltávozhassam,  hiszen  még három felszolgáló marad a  rendelkezésükre.  Ezt  is 
engedélyezte,  így  hát  felrohantam  a  szobánkba  és  gyorsan  átöltöztem.  A  haveroknak  azt 
mondtam, ne is kérdezzék, hová megyek. Ezek után nyilván azt hitték, a kupiba sietek, de ez egy 
csöppet sem zavart. Az őrszobán is kijelentkeztem, az ottani őrmester mosolyogva bíztatott:
- Húzd már el a csíkot, mielőtt bezárják a kaput!

Csak az utcán vettem észre, hogy a kimaradási engedélyem hiányosan van kitöltve. A százados 
ugyanis elfelejtette ráírni a kimaradás időtartamát. De most kisebb gondom is nagyobb volt ennél. 
Átmentem a túloldalra  és  egy ideig fel-alá  sétáltam,  miközben egy pillanatra  se  vettem le  a 
szememet a kapuról. Hamarosan ki is lépett  rajta az én versenyjutalmam és egyenesen felém 
tartott.  A kapuőrtől  mintegy  száz  méterre,  egy  félhomályos  helyen  találkoztunk,  ahol  nem 
láthatták, hogy együtt vagyunk. A lány szólított meg:
- Monsieur, pouvez vous m’accompagner á la maison? (Uram, hazakísérne?).
- Kívánsága parancs számomra, madame! - feleltem, és jobbomat nyújtottam neki, ő meg habozás 
nélkül belémkarolt.  Lassú léptekkel sétáltunk, de csak a következő sarokig, ott megálltunk és 
hosszan, szótlanul néztük egymást. Jobb kezével megsimogatta az arcomat, én meg elkaptam és 
megcsókoltam a simogató kezet. Amikor tovább indultunk, megkérdezte:
- Te vagy a Csöpi?
-  A többiek  így  szólítanak  -  feleltem nevetve.  Egy  pillanatra  átvillant  az  agyamon,  honnan 
ismerheti a becenevemet, de aztán úgy határoztam, hogy majd valamikor máskor kérdezem meg, 
pillanatnyilag semmi jelentősége.  Inkább azzal  törődjünk, hogy mielőbb eltűnjünk az utcáról, 
hiszen bármelyik pillanatban felbukkanhat egy járőr. Felhívtam partnernőm figyelmét arra, hogy 
bizony  ártana  a  hírének,  ha  velem  látnák  itt.  Rábólintott,  de  kissé  szomorúnak  tűnt,  amit 
vigasztaló szavaimmal sem tudtam feloldani. Ugyan, gondoltam magamban -, járőr ide, járőr oda, 
ezzel megöleltem a lányt, magamhoz szorítottam és megcsókoltam, ő viszonozta, szemei örömtől 
ragyogtak. Megtört a jég, gondoltam magamban, miközben folytattuk sétánkat. A lány az első 
csók után már tertmészetesnek vette, hogy úgy viselkedünk, mint valami szerelmespár, ha hosszú 
ideig nem lehetett együtt.

Alig  háromsaroknyira  volt  a  lakása.  Joggal  nevezem  az  övének,  mert  ő  kapta  az  apjától 
nászajándékként. Családja ugyanis már régóta Algériában élt. A vaskeretes kapu felől, amely előtt 
megálltunk, csak a ház teteje látszott. Amikor azonban beléptünk a kertbe, a szavam is elállt, mert 
úgy  éreztem magam,  mintha  a  paradicsomba  jutottam  volna,  méghozzá  december  közepén! 
Narancs-,  citrom-  és  fügefák,  meg  négy  csodálatos  datolyapálma  pompázott  közvetlenül  a 
kolóniál stílusú ház előtt. Megkérdeztem, egyedül vagyunk-e itt, ő igent mondott, majd betolt a 
bejárati  ajtón,  aztán  behúzta  maga  után  és  kulcsra  zárta.  Lámpát  nem gyújtottunk,  sötétben 
lépkedtünk végig  a  hallon.  Odanyújtottam neki  a  kezem,  és  hagytam,  hogy vezessen.  Amíg 
felértünk a lépcsőn, négyszer is karjaimba zártam, ő meg boldogan hagyta, hogy csókjaimmal 
becézgessem. Aztán kibontakozott az ölelésemből, arra kért, hogy menjek be az egyik szobába, ő 
hamarosan utánam jön, addig helyezzem magam kényelembe.

Beléptem  a  sötétbe,  meglepődve  ismerkedtem  a  számomra  eddig  ismeretlen,  de  rendkívül 



kellemes  illatokkal,  majd  kitapogattam,  s  meggyújtottam  a  villanykapcsolót.  Nem  hittem  a 
szememnek, csak pislogtam az elém táruló látványra. A padlót gyönyörű szőnyeg és hatalmas 
rakás ülőpárna díszítette. A jobb sarokban egy kandallót pillantottam meg, a bejárattal szemben 
négy csodálatos  boltíves  ablak,  meg  egy ajtó  nyílt  az  erkélyre.  Kisebb-nagyobb  vázákban a 
legkülönbözőbb  virágok  díszlettek.  Viszont  semmilyen  ülőalkalmatosságot  nem  láttam.  Az 
egyetlen bútordarab egy hosszú könyvállvány volt. Levettem a cipőmet, csak zokniban mertem 
ebben a szobában járkálni. A szomszédos helyiségből halk vízcsobogás szűrődött át. Akaratlanul 
is  Louise-ra  kellett  gondolnom.  Annak  idején  ugyanezeket  a  neszeket  hallottam,  amikor  az 
ablaknál állva vártam rá. De igyekeztem elhessegetni a múlt emlékeit, most csak a jelent akarom 
élvezni!

Zokniban tovább botorkáltam a szobában. Egy pillantást vetettem a kandallóra, már be voltak 
készítve a fahasábok. Az ablakpárkányon szokatlanul nagy méretű gyufásdobozra leltem, így hát 
nem okozott problémát, hogy begyújtsak. Aztán már csak vártam, hogy vendéglátóm megjöjjön. 
És hallottam is, hogy közeleg, ekkor azonban megcsörrent a telefon. Azon kaptam magam, hogy 
hallgatózom, ma sem tudom miért, de még bosszankodtam is, hogy egy szót sem értek.

A beszélgetés meglepően rövid volt. Háziasszonyom lépett be az ajtón. Elbűvölően csinos volt, 
erőszakkal  kellett  visszatartanom magam, hogy csábító  pillantásának ellenállva rá  ne  vessem 
magam, akár egy kiéhezett oroszlán. Úgy láttam, ő is észrevette izgalmamat. Hosszú, áttetsző 
ruhájában egyre közelebb jött. Én a kandallónak támaszkodtam, éreztem, amint a tűz és a hőség 
átjárja a testemet. Menekülni akartam, nagyot ugrottam és egyenesen a karjaiban kötöttem ki. 
Pont az történt tehát, amit el akartam kerülni. Bocsánatot akartam kérni, de a szó a torkomon 
akadt, mert mielőtt egy szót kinyöghettem volna, ajkamon éreztem az ajkát, s ez nem éppen volt 
alkalmas  arra,  hogy  lehűtsön.  Olyan  melegem  lett,  az  egyenruhában,  hogy  megkérdeztem, 
kioldhatnám-e a nyakkendőmet. Csodálkozva nézett rám, és maga látott hozzá...

Már elmúlt éjfél, amikor újra megszólalt a telefon. Mi egymás mellett hevertünk a párnák között 
és a tűzbe bámultunk. Észrevette, hogy összerezzentem, elmosolyodott  és átment a szomszéd 
szobába. Kíváncsiságomat nem tudtam tovább titkolni, és amikor visszatért, megkérdeztem, ki 
hívogatja őt állandóan. Pajkosán nézett rám és titokzatosan mosolygott. Megismételtem a kérdést:
- Ki az?
- Hiszen te féltékeny vagy! Ez kedves tőled.
- Badarság! Csak tudni szeretném, ki hívhat téged fel ilyen későn.
Kicsit ijedten magyarázta, hogy ma éjjel valószínűleg még néhányszor hívni fogják.
- De miért?
-  Mert az  arabok támadásra készülnek a polgári  lakosság ellen.  Az a veszély fenyeget,  hogy 
akármelyik éjszaka megtámadhatják azokat a családokat, amelyeknek lakása előtt nincs őrség.
- És ki adta be neked ezt az ostobaságot? - csúfolódtam jókedvűen.
- A százados.
- A miénk?
- Igen!
Hirtelen valami furcsa sejtelem ébredt bennem és megkérdeztem:
- Van valamilyen fegyver a házban?
Háziasszonyom igent mondott, majd a hálószobából egy pisztolytáskába dugott katonai pisztolyt 
hozott ki. Ellenőriztem a fegyvert. Két teli tárat találtam. Kezem ügyébe tettem a pisztolyt, majd 
kissé  megkönnyebbülve  tovább  kérdezősködtem.  Kiderült,  hogy  minden  órakor  felhívják  a 



laktanyából és megtudakolják, minden rendben van-e.
- Na és nem félsz itt ilyen egyedül?
- Hiszen te velem vagy, Csöpi!
- És amikor nem vagyok itt?
- Akkor a nagybátyámnál alszom.
- Itt lakik a közelben?
- Két házzal odébb.
- Ő tudja, hogy ma éjjel nem vagy egyedül?
- Persze, mondtam neki.

Ezt nagyon furcsállottam, hiszen amíg be nem léptem a házba,  magam sem tudtam, hogy itt 
töltöm-e az éjszakát, vagy a laktanyában. Hogyan szólhatott bárkinek is rólam, amikor én magam 
is csak itt döntöttem?
- Elárulnád nekem, kinek szóltál, hogy nálad vagyok? - faggattam, miközben megöleltem.
- Hogy kinek? Hát Patric bácsikámnak!
Még szorosabban magamhoz öleltem, de nem tágítottam:
- Ki a bácsikád?
- Patric - ismételte kitérőén, de én nem lazítottam az ölelésemen, a fejemet ráztam és kérleltem őt, 
beszéljen  világosabban,  különben  elszomorít.  A szemén  láttam,  hogy  feszeng,  így  hát  végül 
engedtem:
- Jól van, drágám, nem kell semmit mondanod.
- De hiszen tudni szeretnéd! Csak attól félek, ha megmondom, már nem fogsz szeretni.
Újra hegyezni kezdtem a fülemet, gyengéden megcsókoltam és megnyugtattam:
- Ez az egyetlen dolog, amitől biztosan nem kell félned!
- A százados - bökte ki végre.

A századosom az ő nagybátyja! Az, hogy megrémültem, éppoly természetes, mint az Ámen az 
ima után. Lelki szemeimmel láttam, amint nagy ívben röpülök a hadseregből, bár ez a gondolat 
még egy kicsit  mulattatott  is.  Ám a helyét nagyon gyorsan az eredeti  feltevésem foglalta  el: 
könnyen a  nyakamba  sózhatnak  egy  fél  évet  a  büntetőszázadban  -  amin  persze  már  semmi 
mosolyognivaló  sincs.  Vagy  még  rosszabb  esetben  a  százados  le  is  lövethet  valakivel. 
Gerillaháborúban sosem tudhatja az ember, honnan éri a golyó...
- A fene egye meg! - tört ki belőlem. Versenyjutalmam mindent elkövetett, hogy megnyugtasson, 
persze  kevés  sikerrel.  Egyszerűen  nem  tudtam  elképzelni,  hogyan  nézhetek  legközelebbi 
találkozásunkkora századosom szemébe.
- Igazán fölöslegesen aggódsz - bizonygatta.
- Van még valami hasonló meglepetésed tartalékban? -kérdeztem.
Egy mosollyal átsiklott felette, majd mesélni kezdett:
- Tudod, én már jóval előbb ismertelek, mielőtt először megláttalak... Nem, ne szólj semmit - tette 
csitítóan az ujját a számra. - Tudod, a múlt pénteken a nagybátyám teljesen feldúlva, savanyú 
képpel jött haza, vacsora közben egy szót sem szólt hozzánk, a nénikém és én meglepődve láttuk, 
hogy a vacsorája felét a tányérján hagyta. Sokáig igyekeztünk őt szóra bírni, míg végre elárulta, 
mitől ilyen rosszkedvű: a századában szolgáló egyik fiatal, taknyos, tapasztalatlan kölyök arra 
merészkedett, hogy bölcs tanácsokat próbált neki adni. „A fiatalember jó lövész, és a fejébe szállt 
a dicsőség! Hogy ilyesmit enged meg magának velem, a századparancsnokával szemben, alig 
háromhónapos kiképzéssel a háta mögött! De a legrosszabb az egészben az, hogy szükségem van 
a felvilágosításaira, és ezt ő is tudja.” A nénikém megkérdezte, miért fojtotta a fiatalemberbe a 



szót,  erre  azonban  a  bácsikám  nem  válaszolt.  Ehelyett  még  hozzátette:  „Képzeljétek,  még 
tizenkilenc  éves  sincs,  és  a  képembe vigyorgott!  Egyenesen  bele  a  képembe,  a  fajankója!  A 
bajtársai Csöpinek nevezik, pedig nálam is magasabb!”
Jót nevettem, partnernőm is velem kacagott, aztán megkérdezett:
- Hogyan jutott a barátaid eszébe, hogy Csöpinek hívjanak?
- Mert én vagyok a legfiatalabb.
- Hány éves is vagy tulajdonképpen?
- Jövő márciusban töltöm be a tizennyolcat. A toborzáskor szándékosan egy évvel idősebbnek 
tüntettek fel, hogy a szerződésem érvényes legyen.
- Hiszen akkor leszereltethetnéd magad a légióból!
- Nem tudom így van-e, de most már nem is akarom.
- Miért nem?
- Mert megismertelek téged!

Karomba vettem őt, és a következő telefonhívásig az egész világ megszűnt számunkra. Aztán ő a 
telefonhoz  ment,  én  meg  a  fürdőszobába,  s  ott  tapasztaltam  az  első  jeleit  annak,  hogy  itt 
-legalábbis olykor-olykor - férfi szokott megfordulni. Azt ugyanis nehezen képzeltem volna el, 
hogy  a  polcokon  talált  borotvát  az  én  versenyjutalmam  használja.  Lezuhanyoztam  és 
kölcsönvettem  egy  fürdőköpenyt,  amelynek  a  zsebében  pisztoly  lapult.  Megéheztem, 
körülnéztem hát, hogy hol találhatnék valami harapnivalót. Odalenn ráleltem a konyhára, benne 
három  napra  is  elegendő  élelmiszerkészlettel.  Nagy  tálcára  való  szendvicset  készítettem  a 
lámpákat eloltottam és felmentem a lépcsőn, hogy meglepjem barátnőmet. A meglepetés nem is 
maradt  el!  Versenydíjam  éppen  a  fürdőszobából  lépett  ki,  amikor  megpillantotta  rajtam  a 
fürdőköpenyt és összerezzent az ijedtségtől. Talán egy pillanatra azt hitte, hogy a férje érkezett 
váratlanul haza.
- Én vagyok az - nyugtattam meg.
-  Jól  rámijesztettél  -  mondta,  de egy puszival jutalmazott.  Letelepedtünk a  párnákra,  én meg 
bocsánatot kértem:
- Igazán nem megijeszteni akartalak, csak a megrakott tálcával meglepni.
- Hát ez sikerült is!
- Köszönöm. Van valami ital a házban?
- Persze, a pincében, mindjárt hozom!
- Nem félsz?
- Nem, chérie, mindenütt villanyt gyújtok, és te is itt vagy!

Mindenesetre  lekísértem a  pincelejáróig  és  szóltam neki,  hogy  hagyja  nyitva  az  ajtót.  Nem 
tudom,  hogy  óvatosságnak  vagy  aggályoskodásnak  tekinthető-e  a  viselkedésem,  én  csupán 
minden eshetőségre  fel  akartam készülni.  Most  először  tűnt  fel  nekem,  hogy a  tizenkét  heti 
kiképzés  alatt  kifinomultak  az  ösztöneim.  Azon  kaptam magam,  hogy  a  szememmel  valami 
fedezéket kerestem egy esetleges rajtaütés ellen. Képtelen voltam elfojtani ezeket a gondolatokat, 
hatodik  érzékem  valahogy  óvatosságra  intett.  Barátnőm  egy  üveg  pezsgővel  jött  vissza. 
Felvilágosítottam, hogy én egyébként semmilyen szeszes italt nem iszom, de most az ő kedvéért 
kivételt teszek.

Néhány hasábot vetettem a tűzre, aztán reggel hatig ünnepeltük századom győzelmét. Két óra 
múlva azonban felébredtem. Valahogy olyan érzésem volt, hogy rajtunk kívül még valaki van a 
házban. Az első reagálásom az volt, hogy gépiesen előkaptam a pisztolyt, egy pillanattal később 



pedig már a szoba közepén teremtem. Az utcai zajon kívül semmit sem hallottam. Lehet, hogy a 
tudatalattim tréfált meg? Már éppen vissza akartam feküdni, amikor meghallottam, hogy valaki a 
lenti ajtót babrálja. Nesztelenül felébresztettem a barátnőmet, aki álomittas szemekkel nézett rám 
és vissza próbált húzni az ágyba. Ellenálltam és megkérdeztem, van-e még valakinek kulcsa a 
házhoz.
- Igen a kertésznek - felelte.
- Hogy hívják?
- Ahmednek.
- Azonnal lemész és felhozod a kulcsot!
- De minek?
- Ne kérdezősködj, menj! Várj, inkább majd én megyek!

Otthagytam az ágyban,  leszaladtam a lépcsőn,  és megláttam,  amint  valaki  kívülről  éppen be 
akarja  zárni  a  bejárati  ajtót.  Meglátott  engem az  ajtó  üvegén  keresztül  és  el  akart  iszkolni. 
Felrántottam az ajtót:
- Itt maradni!
Felémfordult, rémülten megállt.
- Ahmed - szólítottam meg -, van itt ma valami dolgod?
Válaszát meg sem várva folytattam:
- Mit keresel itt, ha nincs semmi dolgod? Küldött valaki? Felelj!
Aggódó  tekintettel  meredt  a  kezemre,  s  csak  ekkor  ébredtem  a  tudatára,  hogy  a  pisztolyt 
szorongatom. Visszadugtam a zsebembe, s csak ekkor mert megszólalni:
- Én sétálni és megnézni, talán Madame-nak van valami munka nekem.
- Na, elég! Ide a kulcsot és kifelé!

Közben  önkéntelenül  is  a  századosom  jutott  az  eszembe  és  elmosolyodtam.  Ahmed 
engedelmeskedett  és  villámgyorsan elhúzta  a  csíkot.  Belülről  bezártam az  ajtót  és  a  lépcsőn 
felfelé menet azon töprengtem, hogy jelentsem-e az esetet az elöljáróimnak. Könnyen lehet, hogy 
kinevetnek, ha jelented - gondoltam. Ha azonban elhallgatod, és mégis történik valami, akkor 
majd  magadnak  tehetsz  szemrehányást.  Nem  szívesen  gondoltam  arra,  hogy  mi  minden 
történhet...  Hiszen  a  légióban  már  nemegyszer  felhívták  a  figyelmünket  az  itteni  lakosok 
kegyetlenségére. Úgy döntöttem, előbb kialszom magam, aztán majd újra átgondolom az egészet, 
esetleg a barátnőmet is kifaggatom. Igen, ez a megoldás.

Bumm!  Valahol  a  városban  robbanhatott  fel  valami!  És  ha  Ahmed  is  egy  bombát  helyezett 
valahol el az imént? Ostobaság, képzelődsz! Próbáltam mednyugodni, visszafeküdtem kedvesem 
mellé. Alaposan kimerülhetett, mélyen aludt. Elragadó látvány volt. Az ablakon már betűzött a 
nyári nap, az utcai zajok is erősödtek. Eszembe villant, hogy szombat van, hiszen hétköznapokon 
korábban indul meg a forgalom. Egy pillanatig azt fontolgattam, nem kellene-e visszamennem a 
laktanyába. De inkább a párnába temettem az arcom és hagytam, hogy elnyomjon az álom.

Délben olyan hirtelen ébredtem, mintha valaki riadót fújt  volna. Kipattantam az ágyból, mire 
Claudine is felült és rémülten meredt rám. Ostoba látványt nyújthattam, magamnak is nevetnem 
kellett  ezen.  Visszaültem mellé  az  ágyra.  Mindketten meztelenek voltunk még,  az erkélyajtó 
résnyire  nyitva,  de  a  kandallóban  egész  éjjel  égett  a  tűz,  úgyhogy  igen  kellemes  volt  a 
hőmérséklet.
- Hogy érzed magad? - kérdeztem Claudine-t, és mélyen a szemébe néztem. Szó nélkül átkarolta 



a  nyakamat,  és  egy  ideig így  feküdtünk,  egymáshoz simulva.  Elhatároztam,  hogy hétfőig  itt 
maradok.

Kettő  körül  járt,  amikor  a  konyhában  leültünk  és  nekiláttunk  a  Claudine  által  készített 
finomságoknak.  Utána,  egy  csésze  kávé  mellett  elérkezettnek  találtam az  időt,  hogy  néhány 
kérdést tegyek fel barátnőmnek:
- Mondd csak Clu, mióta dolgozik nálatok Ahmed?
- Nyolc napja, miért?
- Csak úgy kérdezem. Te rendelted ide mára?
- Nem!
- Akkor minek jött?
- Nem tudom. Tegnap egész nap itt volt, talán itt felejtett valamit.
- Be szabad jönnie a házba, ha senki sincs itthon?
- Ha szólok neki, hogy néhány napig nem leszek itthon, benézhet, hogy minden rendben van-e.
- Adtál neki tegnap ilyen megbízást?
- Hé, mit jelentsen ez a faggatás?
- Semmit, Clu, semmit. Csupán érdekel, ennyi az egész. Felhívod később a nénikédet?
- Minek hívnám?
- Hogy megkérdezd, otthon van-e a nagybátyád? Szeretnék vele beszélni, hogy engedélyt kérjek 
tőle, hadd maradjak nálad ma éjszaka is.
Claudine az arcomhoz vágta a szalvétáját és mérgegen kijelentette:
- Ezt csak én dönthetem el!
Olyan aranyos volt ilyen mérgesen, hogy nevetnem kellett rajta.
Még tovább ingereltem:
- Talán nekem is lehet egy-két szavam hozzá, hogy maradok-e vagy sem!
Az asztalt megkerülve hirtelen az ölembe termett és kedvesen, szeretettel becézgetni kezdett.
- Te nyertél - vallottam be -, de a telefont komolyan gondoltam.

Elmosogattuk az edényeket,  amelyeket  Claudine először ott  akart  hagyni,  majd felmentünk a 
hálószobába, ahol a telefon állt. Claudine leült az ágy szélére és hívogatóan nézett rám.
- Majd utána - hárítottam el, és a készülékre mutattam.
Duzzogott, mint egy gyerek, akitől elvették a játékszerét, de azért felvette a kagylót és tárcsázott. 
Egy póthallgató segítségével én is hallottam, amint a központ jelentkezett, és Claudine a hetedik 
század  parancsnokát  kérte.  Egy-két  percig  várnunk  kellett,  míg  kapcsoltak,  majd  újra,  amíg 
felvették. Felismertem Orloff hangját és jeleztem Claudine-nak, hogy vele nem akarok beszélni, 
tehát a kapitányt kérte, Orloff pedig igen udvariasan válaszolt:
- Igen, asszonyom, természetesen, asszonyom.
Rövid szünet után meghallottam a király hangját:
- Zazue százados!
- Patrick bácsi? - kérdezte Claudine.
- Én vagyok az, kicsikém, történt valami?
-  Nem,  semmi  -  mondta  boldog  mosollyal  az  ajkán  és  várakozva  nézett  rám.  Nem valami 
fényesen éreztem magam a bőrömben, de kénytelen voltam közvetlenül a századoshoz fordulni, 
hogy ne kelljen a problémámmal az egész laktanyát felverni:
- Kovács légionárius vagyok, innen beszélek, a...
- Ne arról beszélj, amit már úgyis tudok, hanem ki vele, mit akarsz jelenteni!
-  Igenis,  százados  úr  -  viszonoztam  olyan  nyugalommal,  amelyen  magam  is  meglepődtem. 



Claudine mellé telepedtem, majd folytattam:
-  Százados  úr,  a  jelentésem  tulajdonképpen  nem egyéb,  mint  óvatossági  intézkedés,  és  úgy 
gondoltam,  hogy Ön is  helyesnek találja,  hogy közvetlenül  Önhöz fordulok,  hiszen  egyelőre 
kizárólag Ön tudja, hol vagyok.
- Nem tudom, és nem is akarom tudni! - ordította a király, s élénken magam elé tudtam képzelni, 
amint egész feje belevörösödik. Előadtam neki kora reggeli megfigyeléseimet és észleléseimet. 
Közben a  vonal  másik  végén a  százados  egyre  sűrűbben kapkodta  a  levegőt,  észrevehetően 
izgatott lett:
- Fél óra múlva ott vagyunk! Remélem fel lesz öltözve, mire odaérünk!
- Parancsára!
- Pofa be! - Ezzel letette.

Megkértem  Claudine-t,  azonnal  lásson  hozzá  a  takarításhoz,  míg  én  felöltözöm.  Elrakta  a 
poharakat,  a  maradék  fél  üveg  pezsgőt  meg  a  tálcát,  ő  maga is  felöltözködött,  aztán  együtt 
várakoztunk a hallban. Én leültem, Claudine pedig mögém állt és mindkét karját a vállamra tette. 
Nyakamat  perzselte  a  keble,  de  pillanatnyilag  komolyabb  gondolatok  foglalkoztattak.  Nem 
tudtam, nem volt-e túlzott az óvatosságom, amikor felhívtam a századost. Csak a kötelességedet 
teljesítetted  -  nyugtatgattam  magamat.  Ha  kiderül,  hogy  csupán  ártatlan  dologról  van  szó, 
legfeljebb  kinevetnek,  annyi  baj  legyen!  Egyébként  sem sokan  szereznek  majd  tudomást  az 
ügyről!

Megszólalt  a  kapucsengő.  Intettem  Claudine-nak,  hogy  nyisson  ajtót,  ő  pedig  beengedte  a 
századost és az őt kísérő segédtisztet. Utóbbi rámkacsintott, jelezve, hogy komolyan vesznek. 
Korábban,  kissé  megingott  magabiztosságom  egyszeriben  helyreállt,  és  felelősségérzetem  is 
megszilárdult.  Vigyázzba  vágtam  magam,  és  feszesen  tisztelegtem,  ők  ketten  ugyanígy 
viszonozták, ami egyébként nem volt szokásos a kiképzés alatt állókkal szemben. A százados 
megpillantotta a pisztolyt, amelyet kitettem az asztalra, és megkérdezte:
- Kovács, ezt a fegyvert ma reggel vetted magadhoz?
- Nem, százados úr, már az első ellenőrző telefonhívás után.

Láttam rajta,  hogy meg van elégedve a  válaszommal.  A ravasz róka bizonyára reménykedett 
benne,  hogy az éjjel  kifaggatom majd Claudine-t  a  telefonhívásokkal  kapcsoltaiban,  sőt,  úgy 
látszik,  ezt  el  is  várta  tőlem. Tehát  egy újabb jó  pontot könyvelhettem el  magamnak, amiért 
megfeleltem az óhajának. Tovább kérdezősködött:
- Mit gondolsz, szerinted milyen messzire juthatott be az az arab a házba?

Ezzel  a  kérdéssel  végleg  eloszlatta  minden  kételyemet,  hogy  talán  nem  vesz  komolyan. 
Megértettem,  hogy  bízik  bennem.  Részletesen  beszámoltam  a  reggel  történtekről,  azt  is 
elmondtam, hogy feltevésem szerint  Ahmed már az ajtó előtt  állt,  és csak akkor szaladt le a 
lépcsőn,  amikor  észrevette,  hogy  meghallottam.  Amikor  ugyanis  odalent  utolértem,  feltűnt 
nekem,  hogy  túl  gyorsan  kapkodja  a  levegőt.  Bár  bizonyos  dolgokban  még  meglehetősen 
tapasztalatlan vagyok,  mégis  ki  merem jelenteni,  hogy rövid  szolgálati  időm alatt  is  sikerült 
egyet-mást megtanulnom.

Két felettesem nagyon komolyan nézett rám. Most vagy soha - gondoltam magamban, ha most 
nem  ejtenek,  akkor  már  soha  többé!  A  soha  többé  jött  be,  Orloff  segédtiszt  ugyanis  a 
legkomolyabb hangon tette fel a következő kérdést:



- Kovács, a kertben közülnéztél már?
- Nem, ott még nem jártam. Itt bent mindent rendben van.
A százados intett az Öregnek, mindketten átszelték a hallt, hogy a hátsó ajtón a kertbe menjenek. 
Amint hátat fordítottak nekünk, Claudine gyorsan megölelt és megcsókolt.
-  Gyere  csak  ide,  Csöpi  -  hallottam  az  Öreg  hangját,  mire  kiszakítottam  magam  Claudine 
karjaiból  és  pár  gyors  lépéssel  utolértem  feletteseimet.  Az  ajtónyílásban  megálltam  és  jó 
hangosan így szóltam:
- Fáradjanak be az urak, tálalva van!
Az  urak  kifejezéstelen  arccal  néztek  rám,  majd  bejöttek.  Amikor  bezártam  az  ajtót, 
megmagyaráztam a dolgot:
- Százados úr, ez az ajtó ma éjjel zárva volt!
Többet nem is kellett mondanom, visszatértünk a hallba. A százados, miután tudtunkra adta, hogy 
ő már régi harcos és ismeri a városi gerillák minden gondolatát, kiadta az utasításait:
- Orloff,  a századnak első fokú riadókészültség! Claudine, te rakj meg egy bőröndöt a férjed 
fehérneműivel és add ide nekem!

Claudine valamilyen ellenvetést próbált tenni, a százados azonban erélyes mozdulattal elhallgatta 
és rászólt, hogy gyorsan tegye, amit mondott. Egy pillantást vetett az órájára, majd felém fordult:
- Csöpi, te ma megint itt töltöd az éjszakát!
Elővette noteszát, valamilyen üzenetet firkantott az egyik lapjára. Caludine, aki közben behozta a 
kívánt útibőröndöt, kifulladva, levegő után kapkodva, mérgesen förmedt rá a századosra:
- Én nem vagyok az újoncod!
Nagybátyja mosolygott, átadta neki a jegyzetlapot és utasította:
-  Még  várunk  tíz  percet,  aztán  kisietsz,  beülsz  a  dzsipbe  és  odaadod  ezt  a  cédulát  a 
gépkocsivezetőnek!  Azzal  a  lehető  leggyorsabban  a  laktanyába  hajtotok,  bejelentkeztek  a 
kaszinóba, ahol már várnak benneteket! Negyed óra múlva megint itt vagytok.

A vén róka - gondoltam magamban. Annyit megértettem, hogy ma éjszakára arab látogatókra 
számít  a  villában.  Hogy miért  vállalnának  az  arabok  ilyen  kockázatot,  azt  nem értettem,  az 
azonban világos volt, hogy ezen az éjszakán én leszek a csalétek. A laktanyánk mögött kissé 
oldalt emelkedő dombról egy távcsővel a villa körüli jelenet könnyen megfigyelhető. Ezért küldte 
hát  el  a  főnök  Claudine-t  a  bőrönddel.  Ezzel  megtéveszthetjük  az  ellenséges  megfigyelőket, 
ráadásul  fegyvereket  és  egyéb  eszközöket  is  feltűnés  nélkül  juttathatunk  ide  a  laktanyából. 
Közben asztalhoz ültünk. Az öreg róka felém fordult és így szólított meg:
- Hadnagy!
Kérdőn  böktem  magamra  a  hüvelykujjammal,  és  hitetlenkedve  néztem  rá.  Ő  meg  igenlően 
rábólintott, majd hamiskás mosollyal a feje mögött összekulcsolta a kezeit:
- Miféle házigazda maga? Először asztalhoz invitál, aztán még egy korty itallal sem kínál meg, 
pedig tudom, hogy a fivérem finom borokkal rakta teli a pincét?
Tanácstalanul  néztem  Claudine-ra,  ő  meg  bátorítóan  bólintott.  Felálltam tehát,  s  indultam  a 
pincébe. Eközben a lány mellett kellett elmennem. Elkapott, adott egy puszit és kijelentette:
- Most te vagy a férjem.

Feletteseim nevetése kísért. Sietve összeszedtem a bort, a poharakat meg egy dugóhúzót. Mialatt 
a  király a  dugóhúzóval  bajlódott,  Claudine útnak  indult  a  dzsippel,  az  Öreg karon  fogott  és 
megkért, vezessem a ruhásszekrényhez. Amikor a hálóban meglátta az érintetlen, bevetett ágyat, 
hamiskás és egyben kérdő pillantást vetett rám. A résnyire nyitott ajtón keresztül - pirulás nélkül - 



a szomszédos szobában heverő párnákra mutattam, ahol az éjszakát töltöttük. Az Öreg atyailag 
megveregette a vállam, majd kinyitotta a szekrényt, kikeresett egy tiszti zubbonyt és utasított, 
hogy vegyem fel. Claudine öltözőtükre elé álltam, felvettem a hosszú zubbonyt, aztám még egy 
két aranycsíkkal díszített sapkát is kaptam, azt is a fejemre tettem. Az Öreg meg vigyázállásba 
vágta magát, tisztelgett, én pedig viszonoztam.

Visszamentünk a  hallba,  ahol már várt  bennünket  a  százados.  Körülálltuk az asztalt,  s  ő  teli 
poharakat nyomott a kezünkbe. Ma már másodszor esem bűnbe - gondoltam -, és koccintottam 
velük. Mielőtt azonban számhoz emeltem a puharat, komoly képpel így szóltam:
- A csalétek egészségére, Uraim!
Pohárköszöntőm valóságos nevetőgörcsöt csalt ki a századosból, így felhörpintett bora alaposan 
cigányútra tévedt.
-  Orloff,  hozzon  be  gyorsan  egy  szalvétát  a  konyhából  -  szóltam  rá  az  Öregre.  Egész  jól 
játszottam a szerepemet, bár tisztában voltam vele, hogy ez az első, de valószínűleg az utolsó eset 
is, amikor utasíthatom őt. Erre az éjszakára én számítottam Claudine férjének, tehát hadnagynak 
is. Ennek ellenére a következő pillanatban már bocsánatot is akartam kérni Orlofftól. Ő azonban 
elhallgattatott, kezét a vállamra téve, mélyen a szemembe nézett és csak ennyit mondott:
- Igazad van, Csöpi! Nagyon veszélyes feladat vár rád!

Odakint  megérkezett  a  dzsip.  Kisiettem  az  utcára,  kisegítettem  Claudine-t  a  kocsiból, 
viszonoztam a számomra ismeretlen gépkocsivezető üdvözlését és bekísértem versenyjutalmamat 
a házba, ő az utazóbőröndjét is magával hozta, amely most tekintélyes súlyú volt. A táskát az 
asztalra  tettem,  és  a  századosom  utasítására  a  benne  lévő  egyenruhák  közül  egy  könnyen 
kezelhető rádióadót, géppisztolyt, hozzá tíz tárat, valamint hat kézigránátot halásztam ki.
-  Még  valaminek  kell  ott  lennie  -  figyelmeztetett  a  százados.  Valóban  találtam  még  egy 
jelzőpisztolyt is, három hozzá tartozó óriási tölténnyel együtt.
- Most már sokkal könnyebb szívvel nézek a feladatom elébe - mondtam.
- Csöpi, a hívójeled „Egyes kocsi". Tíz órától kijárási tilalom van, öt perccel tíz után a következő 
szöveggel  jelentkezz  be:  „Az  állomás  kapcsolatfelvételre  kész!”.  Mi  állandóan  vételkészek 
leszünk. Ha bármit is észreveszel, vagy valami mozgást észlelsz, azonnal jelented: „A látogató 
megérkezett”, és elfoglalod főállásodat! Amennyiben a látogató gyanút fog és el akar inalni, a 
jelzőpisztollyal kilősz egy vörös rakétát, te magad azonban itt maradsz, egy tapodtat se mozdulsz 
a helyedről!  Ha ugyanis bekerítjük a fickókat,  előfordulhat,  hogy visszajönnek ide.  Ebben az 
esetben fehér rakétával jelezz! Ha úgy alakul, hogy használnod kell a fegyvered, nem kívánom 
tőled,  hogy  kivárd  az  utolsó  pillanatot,  mindenesetre  csak  akkor  lőj,  ha  az  ellenség  már  az 
udvarban  van.  Nehogy  ész  nélkül  lövöldözni  kezdj,  amíg  nem  tudod  megállapítani,  hogy 
emberről vagy csak egy macskáról van szó. Ha valóban összecsapásra kerül itt sor, véget ér, és ha 
már minden rendben van, lődd ki a zöld rakétát!
- Clut pedig bezárom a fürdőszobába - vetettem közbe felszólítás nélkül.
- Mi az, Csöpi, gondolatolvasó vagy?
- Nem vagyok az, százados úr, de az a ház egyetlen olyan helyisége, amelynek nincs ablaka.
- Orloff - fordult a százados az Öreghez -, két láda pezsgőt rá, hogy megbirkózik vele!
- Nem lehet, százados úr, Csöpi az én favoritom!
Pimaszul közbeszóltam:
- Orloff, öt karton sör a maga és a százados költségére, ha túlélem a dolgot, ha pedig nem úszom 
meg, ugyanannyi!
Ezzel feléjük nyújtottam a kezem, egymás után belecsaptak, és csak ennyit mondtak:



- Áll az alku!
- Még valamit - szólalt meg ismét a százados -, ha valóban jönnek, akkor tapasztalataim szerint 
tíz és egy vagy négy és hat óra között! Tegyetek mindent úgy, mint tegnap!

Önkéntelenül is elvigyorodtam, amikor elképzeltem, amint kezemben egy géppisztollyal, fogaim 
között meg egy kézigránáttal anyaszült meztelenül szaladgálok. Az Öreg nyilván kitalálta, mi jár 
az eszemben, mert ő is szélesen vigyorgott.

Búcsúzóul a százados még megnyugtatott:
- Ha kiderülne, hogy az egész csak vaklárma volt, nem kell szemrehányást tenned magadnak!
- Köszönöm, százados úr.
Kihörpintették italukat, Claudine pedig, aki az egészet vitézül végighallgatta, felállt és fesztelenül 
megcsókolta  a  bácsikáját.  Mindnyájan  kimentünk  az  utcára,  a  sofőr  kiugrott  a  kocsiból  és 
tisztelgett. Egy üveg bort ajándékoztam neki, majd kezet nyújtottam a századosnak:
- Hát akkor, Patrick, a legközelebbi viszontlátásra! Orloff, a század gondos atyja - fordultam az 
Öreghez -, maga meg vigyázzon a fiaira és mielőbb látogasson meg újra!

Kocsiba  ültek  és  elrobogtak.  Mi  meg Claudine-nal  besiettünk  a  házba,  és  bezártuk  az  ajtót. 
Claudine a karjaimba vetette magát, éreztem, hogy egész testében reszket. Egy hosszú csók után 
felsóhajtott:
- Félek!
- Én is, kicsikém.

Nem  is  hazudtam.  Nagyon  féltem,  bár  az  említett  1956-os  budapesti  felkelés  idején  már 
megéltem néhány veszélyes helyzetet. Le akartam vetni a zubbonyt, Claudine azonban szorosan 
átölelve tartott.
-  Halgass  ide,  kedvesem  -  szóltam  óvatosan,  hogy  meg  ne  riasszam  még  jobban  -,  némi 
előkészületeket kellene tennem. Hiszen még a házat sem ismerem igazán!

Erre megint méregbe gurult, az asztalhoz szökkent, és dühében a legnagyobb rendetlenségben 
visszadobálta a bőröndbe, a szétszórt holmikat. Hagytam, hogy kiadja a dühét, én meg közben 
alaposan körülnéztem. Elsőnek a kertet vettem sorra. Valóban gyönyörű volt, zöldségágyások, 
mindenféle bogyókat termő bokrok tarkították, a kaputól a házhoz vezető utat virágok övezték, a 
kert  közepén két  fügefa,  az  egyik  sarkában pedig  egy szerszámkamra  állt.  Az utóbbi  még a 
fügefánál is jobban zavart, mivel igen jó fedezéket nyújtott, ami megnehezítette a feladatomat és 
kettőzött éberséget tett szükségessé. A kerítés körülbelül két méter magas lehetett, vadszőlővel 
futtatták be. Még zűrösebb - gondoltam magamban. Remélem, ma éjjel is holdvilág lesz, hogy 
lássak is valamit.

Ezután a ház hátsó oldalára fordítottam a figyelmemet. A felső szinten három ablak nyílt:  az 
egyik  a  hálószobából,  egy  másik  kisebb,  a  folyosóról.  Hogy a  harmadik  milyen  helyiségből 
nyílik,  azt  majd  még  tisztáznom kell.  A földszinten  is  három ablakot  láttam,  köztük,  a  ház 
közepén volt a hátsó bejárat. Amikor már mindennel tisztában voltam, belülről bezártam az ajtót 
és visszamentem a hallba. Claudine-t sehol sem láttam, gondoltam már felment. Vállamra vettem 
a  géppisztolyt,  meg  a  tölténytáskákat,  bal  kezemmel  a  rádiót  vettem fel,  majd  felmentem a 
lépcsőn. Megpillantottam Claudine-t a párnákon feküdt és zokogott! Még alig múlt négy óra, 
ráértem. Levettem a zavaró zubbonyt és a lány mellé heveredve megkérdeztem:



- Miért sírsz, Clu?
-  Hogy  kérdezhetsz  ilyen  hülyeséget?  Hát  nem  veszed  észre,  milyen  veszélyes  helyzetbe 
kerültünk?
- Dehogynem, Drágám! De katona vagyok, és végre kell hajtanom a parancsot!
-  Parancs!  Parancs!  Nektek mindig csak ez jár  a  fejetekben!  Először  férjhez kellett  mennem 
valakihez, akit nem szeretek. Aztán végre jutott nekem egy kis boldogság, és mindjárt meg is 
fosztanak tőle! Miért is nem küldött el minket Patric bácsi valahová?
- Mert akkor az ellenség gyanút fog, Clu! Próbáld megérteni őt! Ő ízig-vérig katona, nála első a 
kötelesség, csak aztán következik a magánélet. Háború van!

Szinte  szó  szerint  idéztem,  amit  a  kiképzés  folyamán  belénk  oltottak,  és  magam  is 
elcsodálkoztam, milyen kötelességtudóén papolok. Hát az én háborúm, amiről beszélek? Nem! 
Egy idegen ország nevében cselekszem, engem valósággal belecsibészkedtek ebbe a háborúba, és 
most késznek kell lennem arra, hogy akár meg is haljak érte. Aki korpa közé keveredik, felfalják 
a disznók! Nem, ez nem illik ide, inkább talán az, hogy: elhurcolva és láncra verve... Karomba 
zártam versenyjutalmamat és szenvedélyesen megcsókoltam. Mindenről meg akartam feledkezni, 
valahol máshol szerettem volna Claudine-nal lenni, nem itt. És ne is gondoljunk arra, mi vár ránk 
éjszaka? Csak nagy sokára sikerült úgy ahogy megnyugtatnom Claudine-t.

Az órákig tartó beszélgetés közben egyet-mást róla és a családjáról is megtudtam. Férje egy kis 
laktanya szállítószázadában szolgál hadnagyként. Azt is elmondta Claudine, hogy miért sikerült 
olyan rosszul a házasságuk. A férfi az ő második unokatestvére volt, együtt nőttek fel, mindig 
kedvelték  egymást,  de  nem  szerelemmel.  Szülei  azonban  már  akkor,  kislánykorában  is  az 
unokafivérének szánták, s miközben házasság lett a dologból, a férjének egy másik nővel volt 
viszonya. Szóval az esélyeim nem is álltak olyan rosszul, csak ma este ne történjék valami baj!

Éppen ezért folytattam az előkészületeket. Körülnéztem abban a szobában, amelyet még nem volt 
alkalmam  megismerni,  kiderült,  hogy  ez  a  vendégszoba.  Azt  is  megállapítottam,  hogy  a 
folyosóról  igen  jó  áttekintésem  nyílik  a  kertre.  Jobb  és  bal  felől  aligha  kellett  valamiféle 
meglepetéstől  tartanom,  mivel  mindkét  szomszédos  házat  európaiak  lakták,  akik  korábbi 
tapasztalataik folytán mind fel voltak fegyverkezve. Megpróbáltam innen fentről megkeresni azt 
a  dróthuzalt,  amelyet  az  imént  a  kertkapuhoz  vezető  út  két  oldalán  álló  két  fügefa  között 
kifeszítettem. Talán hibáztam, amikor ezt a kelepcét elhelyeztem, hiszen ha az ellenség előreküld 
valakit, és az felfedezi a huzalt, az óva intené a támadókat. De hát nekem nem mindegy, nem 
akarok én minden áron hős lenni...

Röviddel tíz előtt megnéztem, mit csinál Claudine. Beásta magát a párnák közé és olyan édesen 
aludt,  mint  egy csecsemő.  Alig látszott  belőle  valami,  csak vörösesbarna haja  csillant  meg a 
tompa lámpafényben. A hálószobába mentem, leemeltem a telefonhallgatót és a készülék mellé 
tettem.  A  fürdőköpeny  helyett  gyorsan  belebújtam  ingembe  és  nadrágomba,  felkaptam  a 
kézigránátokat és a folyosó ablakához telepedtem, mert hosszas tanakodás után ezt találtam a 
legalkalmasabb helynek a kert megfigyelésére. A négy „tojást" az ablak alá fektettem, melléjük 
raktam az öt géppisztoiytárat, meg a jelzőpisztolyt is. Résnyire nyitottam a két ablakszárnyat.

Öt perccel tíz után a hálószobába mentem, és az előzetes megbeszélés szerint bekapcsoltam a 
rádióadót.  Nyomban  meghallottam,  hogy  engem  szólítanak:  „Főállomás  az  egyes  kocsinak! 
Főállomás az egyesnek! Kapcsoljon a kétszer hármas csatornára!”



- Idióta - szitkozódtam halkan, áthangoltam a hatos csatornára, és újra adtam:
- Egyes kocsi a főállomásnak! Jelentkezem! Itt az egyes kocsi, vétel!
Semmi válasz! Nekem így is jó, legalább nyugtom lesz! Ekkor mégiscsak megszólalt:
- Egyes kocsi! Egyes kocsi! A kétszer egyes csatornára, és ott maradjon!

Micsoda idióták, gondoltam magamban. Ha az ellenség eszébe jut, hogy lehallgasson, úgysem 
tudjuk megakadályozni. Mégis megtettem a századosnak a szívességet, aztán a rádiót a folyosói 
„harcálláspontomra” telepítettem. Magamra csatoltam a töltényövet, beledugtam a két könnyű 
kézigránátot, nyakamba akasztottam, a géppisztolyt, majd az egészet álcázás céliából eltakartam 
a fürdőköpennyel. Aztán csak vártam, vártam és vártam. Ez volt az egészben a legrosszabb. Ha 
várakozás közben elveszítem a türelmem, ha nem bírom cérnával, rajtaveszthetek. Bensőmben 
egyre feszítőbb nyugtalanságot éreztem. Claudine még mindig aludt, és ez így volt jó, legalább 
nem tépázza az idegeimet.

Tizenegy óra körül a rádióban hallatszó kattanás eszembe juttatta a laktanyát. Azoknak ott jó 
dolguk  van,  nem  kell  ilyen  félelmet  kiállniuk...  Tulajdonképpen  nem  is  értettem,  miért 
vállalnának az arabok ekkora kockázatot azért,  hogy behatoljanak egy hadnagy és a felesége 
házába.  Talán  valami  más  is  van  a  háttérben?  Azzal  függne  össze  az  ügy,  hogy a  házaspár 
mindkét tagja itt Algériában született és nőtt fel? Hiszen előfordulhat, hogy a hadnagy nem is 
nagyon idegenkedik  az  arab  ügytől.  Ha  valóban az  ellenségeinkhez  húz,  akkor  még nagyon 
hasznos  is  lehet  a  számukra.  Végül  is  szállítószázadban  szolgál,  így  valamenyi 
csapatmozgásunkról tudomást szerez.

Ez arra is jó magyarázat lehet, miért kerültem a hadnagy egyenruhájában a csalétek szerepébe. 
Még az is lehetséges talán, hogy ma éjszakára valamilyen nagyszabású megbeszélést terveztek a 
villában a helyzet megtárgyalására... Elhessegettem magamtól ezeket a homályos feltételezéseket 
és a pillanatnyi helyzetre összpontosítottam a figyelmemet.

Odakinn  még mindig teljes  csend honolt.  Szerencsémre világított  a  hold,  jók  voltak  a  látási 
viszonyok. Csupán a két fa vetett hosszú árnyékot. A fal azonban legalább tizenöt méterre volt 
tőlünk, ennyit pedig biztosan nem képes bárki végigfutni,  ha idejében észreveszem és tűz alá 
veszem.

Még csak fél tizenkettő, hej, de lassan telik ma éjjel az idő! Bárcsak már reggel hat óra lenne! 
Már  két  órája  vagyok  a  megfigyelőhelyemen,  és  egyelőre  semmi  mozgást  sem  észleltem  a 
közelben. Távolabbról azonban két önműködőpuska-sorozatot, meg néhány robbanást hallottam. 
Egyszerre  csak  valami  megreccsent  a  kertben...  Felvettem  a  rádió  mikrofonját,  két  lépés 
hátráltam az ablakból és adásba álltam:
- Egyes kocsi a főállomásnak! Jelentkezem!
- Itt a főállomás! Hallgatom, vétel!
Közben hallottam, hogy egy járőrkocsi húz el a ház előtt, ami némi biztonságérzetet adott.
-  Tartson ki,  egyes  kocsi!  Vége!  -  hallottam a hangszóróból.  Az öreg hangja volt.  A nagyra 
sikerült  telefonkagylóra  emlékeztető  készüléket  a  fürdőszoba  ajtaja  mellé  tettem  és  azon 
morfondíroztam,  fel  kellene  ébresztenem Claudine-t,  de  ő  éppen  akkor  lépett  ki  az  ajtón.  A 
mellemre borult, én megsimogattam a haját és a fülébe suttogtam:
- Szeretlek! - amiért egy csókot kaptam jutalmul tőle. Megkértem, menjen be a fürdőszobába és 
zárja magára az ajtót. Megpróbáltam beleszuggerálni:



- Semmi esetre se gyere ki onnan, Clu!
Rábíztam azt  a  katonai  pisztolyt,  amelyet  tegnap vettem magamhoz,  aztán  az  ablakból,  futó 
pillantással ellenőriztem, nem történt-e közben valami, majd néhány párnát és egy takarót vittem 
be neki.
- Viszontlátásra, drágám!
- Viszontlátásra, mon amour!

Halkan bezártam magam mögött az ajtót. Végiggondoltam, mit kell tennem. Minden ajtó zárva, a 
villanyok  leoltva,  csak  a  kandallóban  ég  még  a  tűz.  Megfigyelőhelyemről  nemcsak  a  kertet 
tarthattam szemmel, hanem a ház másik oldalán lévő bejárati ajtó felső részét is, sőt, ez utóbbi 
üvegén keresztül az elülső oldalon lévő udvar egy részét is láthattam. A folyosóablak melletti 
falnak  támaszkodtam,  leselkedtem,  s  közben  azon  töprengtem,  amit  az  imént  Claudine-nak 
mondtam.  Tényleg,  melyik  lányt  szerettem  a  legjobban?  Máriát,  akivel  még  Svájcban 
ismerkedtem meg? Vagy a  párizsi  Louise-t?  Vagy a  marseille-i  Angelique-et?  Mária,  az  alig 
tizenhat éves tessini lányka nagyon élénk, korához képest talán kicsit túlságosan is tapasztalt volt. 
Mosolyogva kellett  magamnak bevallanom, hogy sokat tanultam tőle.  Jó barátok voltunk, de 
eléggé  függetlenek  egymástól.  Aztán  Louise  következett,  akibe  viharos  gyorsasággal 
beleszerettem, de az idő rövidsége miatt alig ismerhettem meg. Angelique szép és életvidám lány 
volt, két csodálatos napot töltöttem vele, de nem az az asszony, akit az ember magához kötne. 
Valószínűleg könnyebben felejti el kis kalandjait, mint más asszonyok.

Halk  roppanás  zajára  riadtam fel,  úgy  visszhangzott  bennem,  mint  egy  lövés.  Kinéztem,  de 
semmit  sem  tudtam  felfedezni.  A kandalló  -  kaptam  észbe.  Csak  a  tűz  ropogott!  Micsoda 
ostobaság kandallót építeni Afrikában!

Hol  is  hagytam  abba?  Ja  igen,  Angelique-nél,  aki  olyan  szív-szaggatóan  zokogott  az 
elválásunkkor! Ennek nyilván nem volt  túl  nagy jelentősége,  a nagyvárosi lányok rendszerint 
hamar túlteszik magukat az ilyesmin.

Mintha egy arcot látnék a kertfal fölött leselkedni! Vagy tévedtem? Feszülten lestem kifelé, de 
semmi sem mozdult. Nyilván korai még az idő. De nem! Jönnek! Most már tisztán kivehettem a 
levelek közt egy kezet. Négykézláb másztam az ablaktól a rádióhoz és beleszóltam.
- Első kocsi a főállomásnak: megjöttek a vendégek!

Visszakúsztam az ablakhoz, szorosan a falhoz tapadva lassan felemelkedtem és kibiztosítottam a 
géppisztolyomat.  Éreztem,  amint  nőttön  nő  bennem a  feszültség.  Ennek  ellenére  tökéletesen 
nyugodtan néztem végig, hogyan ugrik le az első ember a kerítésfalról a kertbe. Legnagyobb 
csodálkozásomra  közben  semmi  zajt  nem  csapott.  Balra  fordult,  aha,  a  szerszámosbódéhoz 
igyekszik! Odaérve térdre ereszkedett. Naiv gyerek vagy öregem, ha azt hiszed, hogy az árnyék 
fedezetet nyújt a golyók elől!

Motorzajt hallottam. Mintha nem egy kocsi érkezett volna! Már fel is bukkant a második támadó. 
Nicsak,  ez  harci  egyenruhát  visel,  csak  a  turbánja  nem  illik  hozzá.  Most  kezdődik  a  tánc! 
Kibiztosítottam az első kézigránátot. A második támadó éppen olyan nesztelenül ugrott le a falról, 
mint  az  első.  A kezében  géppisztoly.  Leérkezése  után  néhány  pillanatig  guggoló  helyzetben 
maradt,  mintha nem tudná,  merre induljon.  Az áfonyabokor mögé, te  ostoba! Balra tekintett, 
odabólintott a cimborájának és valóban azt a fedezéket választotta magának, amelyet az imént 



gondolatban felajánlottam neki. Ezt nem volt nehéz kitalálnom, hiszen úgy jobbról is, balról is jó 
kilátásuk nyílt a ház két oldalfala mellett. Na, mi lesz? Jön még valaki? Eléggé soká húzódott az 
egész, úgyhogy visszanyomtam a kézigránát biztosítópöckét a helyére, hogy ne kelljen a gránátot 
állandóan a nyelénél fognom. Úgysem ért volna semmit, ha a támadók közé dobom, mert túl 
nagy távolságra voltak egymástól.

Az általuk elfoglalt állásból ítélve nyilván további társakra várnak. A turbános a házat figyelte 
feszülten, a burnuszost alig láttam. Hál’istennek, pontosan tudtam, hol dekkol. Fegyvert nem is 
láttam nála.  Külsejére  nézve  akár  a  drága  Ahmed  is  lehetett.  Aztán  egyszerre  négy  fejet  is 
megpillantottam, amint a fal tetejéről lesnek befelé. Te ökör - szidtam magamat -, túlságosan 
biztos  voltál  a  dolgodban!  Fogam  közé  kaptam  a  kézigránátot  és  újra  kirántottam,  a 
biztosítógyűrűt. Addigra a négy ember már a fal tetején állt. Na, mi lesz már!

Egy, kettő, három, négy, öt, hat másodperc, és a kézigránát pont abban a pillanatban repült ki a 
kezemből, amikor leugrottak. Az ablaktól a vendégszobába rohantam. Fülsiketítő dörrenés törte 
meg a csendet. Egy pillanattal később már a turbánost vettem tűz alá, aki éppen arra az ablakra 
kezdett lőni, amelyiknél az imént álltam. Peched van, öregem! Ahová te lőttél, már senki sincsen.
Korai  volt  az  örömöm.  Legalább három vagy négy géppisztolyból  nyitottak  rám sortüzet.  A 
golyók betörték az ablakot, ezer meg ezer üvegszilánk röpködött a fejem körül. Én még előzőleg 
levettem a cipőmet, hogy minél csendesebben mozogjak. Na, most jól megjártam! Gyorsan vissza 
-  villant  át  rajtam a gondolat  -,  majd egy hatalmas szökkenéssel  kiugrottam a szobából és a 
szemközti  hálószobában teremtem,  amelynek az  ajtaját  szándékosan nyitva  hagytam. A puha 
ágyon kötöttem ki,  miközben  a  földszintről  lábdobogást  hallottam.  A fenébe  is,  ezek  már  a 
hallban vannak! A folyosóablakhoz ugrottam és megláttam, hogy a turbános éppen valami kerek 
tárgyat hajít felfelé, pontosan a vendégszobába, amelyben az imént voltam.

De azt is láttam, hogy újabb három-négy ember kapaszkodik fel a kerítésfalon. Villámgyorsan a 
bal kezembe kaptam egy cseretárat, az ablakpárkányhoz térdeltem és a géppisztolyt a párkányra 
támasztva  tüzet  nyitottam,  miközben  a  fegyvert  jobbra-balra  mozgattam,  hogy  lehetőleg 
valamennyiüket  elkapjam,  csak  amikor  a  turbánoshoz  értem,  akkor  szüntettem  be  a  tüzet. 
Vaktában egy kézigránátot hajítottam a falon túlra.

Hatalmas dörrenést hallottam - de benn a házban! Aztán még egyet! Ha te kettőt, akkor én is - 
gondoltam magamban. Mindenfelé üvegcserepek záporoztak, kiáltozást és az utolsó gránátjaim 
dörrenését  hallottam,  mindenfelől  fegyverek  ropogtak.  Behúztam  a  fejemet:  itt  a  vég!  Újra 
felnyitottam,  a  szememet,  körülöttem  csak  kevés  becsapódás  nyomát  láttam.  Félig 
megsüketültem, nagyon gyengén hallottam csupán, hogy egy nő sikoltozik. Ez Clu! Felpattantam, 
ügyet sem vetve a körülöttem, a padlón heverő üvegcserepekre, vagy arra, hogy egy kósza golyó 
eltalálhat,  a fürdőszobához rohantam és minden dühömet beleadva nekiugrottam az ajtajának, 
amely úgy szakadt be, mintha papírmasé lenne.  Valósággal berepültem a fürdőszobába, aztán 
csak annyit éreztem, hogy egy kemény tárgy csap le a fejemre, és minden elsötétült körülöttem.

Nem tudom, meddig feküdtem ott. Amikor magamhoz tértem, a házban síri csend volt, mintha 
semmi se történt volna. Homlokomon hűvös kendő. Azonnal Claudine jutott az eszembe és már 
tudtam is,  hol  vagyok.  Kinyitottam a szememet,  de semmit  se  láttam.  Éreztem, hogy szájon 
csókol, és azt hittem, hogy álmodom. Ám mindez valóság volt, sajnos, a kínzó fejfájásom is!
- Clu - nyögtem ki nagy nehezen -, te vagy az?



- Én, drágám!
Meghallottam, hogy a rádióban állandóan engem hívnak, felültem, s akkor láttam, hogy az ajtón 
fekszem. Körültapogattam, egyszer csak kezembe akadt a fegyverem.
- Egyes kocsi, egyes kocsi, egyes kocsi, jelentkezz! - harsogott a rádió.
- Itt az egyes kocsi, hallgatom!
- Egyes kocsi, itt főállomás! Minden rendben?
- Egyes kocsi a főállomásnak! Várom a látogatókat!
- Micsoda, még mindig?
- Egyes kocsi a főállomásnak! Igen benneteket, ti idióták! Rohadt banda! Vége!
Azzal kikapcsoltam a zajforrást.
- Clu! - kiáltottam.
- Igen, drágám?
- Szeretlek!
Egészen közelről éreztem a lehelletét.
- Le kell mennem a kertbe, hogy megnézzem, él-e még valaki közülük. A cipőmet, Clu!
- Igen, drágám!

Feltápászkodtam és - mivel a szemem, ha rettenetes főfájás közepette is, de újra működött - a 
folyosóablak  felé  tekintettem.  Nem sok  maradt  belőle.  A géppisztoly  csövével  lesöpörtem a 
párkányról  az  üvegcserepeket,  elővettem  a  jelzőpisztolyt  és  betöltöttem  a  zöld  rakétát. 
Kinyújtottam a  pisztolyt  az  ablakon,  egy  dörrenés,  egy  nagy rántás  a  karomon,  és  az  egész 
környék zöldbe borult.  Fölszedtem a padlóról a megmaradt tárakat és egy kézigránátot,  majd 
Cluhoz siettem a kandallós szobába. Nem találta a cipőmet.
- A hálószobában lesz, drágám, és a kagylót is akaszd vissza a helyére.
- Igen, drágám!
Kezdtek az idegeimre menni a monoton válaszai:
- Mit jelentsen, Clu, ez a folytonos igen, drágám, nem, drágám?

Közben kitapogattam a villanykapcsolót és felgyújtottam a villanyt. Claudine tágra nyílt, kisírt 
szemekkel  állt  előttem és  olyan  letörten  és  apatikusan  nézett  rám,  hogy  végre  megértettem: 
nyilván egy kis  sokkot  kapott.  Kitártam feléje  a  karjaimat  és  észrevettem,  hogy jobb kezem 
vérzik. Nem lehetett komoly a dolog, mert nem fájt. Megpróbáltam megvigasztalni:
- Clu, drágám, hiszen már túl vagyunk az egészen!
Kívülről, a szomszéd házból motorzúgás és hangos beszéd hallatszott. Claudine végre behozta a 
cipőmet, de változatlanul szomorúnak és feldúltnak látszott.
- Ugye itt maradsz, Clu?
- Igen, drágám!

Újra megcsókoltam, magára hagytam a kandallós szobában, az ajtót behúztam magam mögött. A 
hallban teljes volt a káosz. A bejárati ajtó az egyik sarkán lógott, sehol egy ép üveg, a bútorok 
mind ripityára törtek. El sem mertem képzelni, mi történt volna, ha ez a gránát a fönti folyosón 
robban.  Húsz  perccel  múlt  egy  óra.  Valamivel  éjfél  után,  pontosan  nem  is  tudom,  mikor, 
kezdődött a cécó. Nekem mindenesetre úgy tűnt, hogy egy örökkévalóság telt el azóta.

A kapu előtt néhány gépkocsi állt. Óvatosan kidugtam az orrom, jobbra-balra tekintgettem. Csak 
most  tűnt  fel  nekem,  hogy még mindig  a  fürdőköpeny van  rajtam.  Kinyitottam a  kertkaput, 
kitámasztottam, majd visszamentem a házba,  vagyis abba,  ami megmaradt belőle.  Feneketlen 



fáradtság vett rajtam erőt, kutyául éreztem magam. Mindenekelőtt innom kell valamit! A konyha 
felé  menet  előbb ki  kellett  kerülnöm egy kis  krátert,  amelyet  a gránátok ütöttek a padlón.  A 
konyhában  nem  égett  a  villany,  csak  a  sápadt  holdfény  szolgáltatott  némi  világosságot.  A 
hűtőszekrény  azonban  zümmögött,  tehát  úgy  látszik,  rendben  van.  Amikor  kinyitottam, 
önműködően kigyulladt a lámpája.

Elővettem a félig telt pezsgősüveget, kihúztam a dugóját, és néhányat kortyolgattam belőle. Ivás 
közben fel kellett emelnem a fejemet és megláttam, hogy a menyezeten jó másfél négyzetméteres 
lyuk tátong, amelyen keresztül belátok a vendégszobába és a miszlikbe tört ablakán beragyogó 
csillagokra.  A pezsgő  néhányszor  megböfögtetett.  Félig  önkívületben  támolyogtam  kifelé  a 
konyhából, észre se véve, hogy valaki jön mellettem, és hogy a hallban rengeteg ember szaladgál 
összevissza.  Hallottam,  hogy  Claudine-t  szólítom.  Valaki  kivette  a  kezemből  a  fegyvert, 
halványan még arra is emlékszem, hogy valaki káromkodik és szünet nélkül az egészségügyist 
szólongatja.

5. ÚJRA KÓRHÁZBAN

A fény hol  eltűnt,  hol  meg újra  megjelent  vagy közelebb jött  felém.  Érthetetlen  mormogást 
hallottam, ami arra késztetett, hogy megpróbáljak közelebb kerülni hozzá, de megint távolodott 
tőlem.  Teljesen elfáradtam, mégis  el  szerettem volna érni,  még úszó mozdulatokat  is  tettem. 
Végső kimerültségemben fel is adtam, a fény gyorsan távolodott, a moraj is elnémult.

Újból teljes erőmből, kezdtem úszni, tisztán éreztem a karjaimat, bár nem láttam őket. A fény 
előtt sötét árnyak lebegtek ide-oda, úgy tűnt nekem, hogy előlem akarják elállni az utat. Ennek 
ellenére tovább küzdöttem magam, a fény egyre közelebb került és nagyobb lett. Utolsó erőmmel 
belekapaszkodtam a szélébe, ekkor már a kezeimet is láttam. Hallottam, hogy valaki egész halkan 
beszél  hozzám,  később  a  hang  kissé  felerősödött.  Szemeim  még  be  voltak  hunyva,  de  már 
tudtam, hogy sikerült átúsznom a fénypászmán, s elernyedhetek. Végre a hangok is érthetőbbek 
lettek:
- Él!
- Nem, meghalt!
Aztán megint csend lett. Megpróbáltam felfogni a hallott szavak értelmét. Közben észrevettem, 
hogy erőm kezd visszatérni, már az agyam is működik. A hang ismét megszólalt:
- Meghalt!
- Igen, meghalt - hagyta jóvá egy másik hang. Én azonban már tudtam, hogy élek. Már meg 
tudtam különböztetni a beszélgető személyek hangját, már teljesen öntudatomon voltam. Azért 
egy pillanatig még vártam a megszólalással, magamban meg ezt mondtam: hadd beszélgessenek!
- Kénytelenek leszünk egyedül meginni a sört - hallottam Müller sajnálkozó hangját. Erre már 
kitörtem:
-  Egyetlen  csöppet  se  kapsz  belőle,  Seggfej!  Még  nem  döglöttem  meg.  Csukjátok  be  az 
ablakokat, fázom!
Valóban fáztam, csakhogy amikor kinyitottam a szememet, rájöttem, hogy nem a nyitott ablak 
miatt, mert az zárva volt, hanem mert csak egy lepedővel takartak be. Micsoda barmok! Mielőtt 
azonban tovább beszélhettem volna, Müller már parancsokat osztogatott:
- Klein, azonnal hívd ide az orvost! Szabó és Menzinger az ajtó elé és egy lelket se eresszetek be, 
még orvost se, kizárólag csak a professzort!



A megszólítottak elsöpörtek, Müller meg vigyorogva hozzám fordult:
- Hogy érzed magad, Csöpi?
- Jól,  te degenerált  vandál!  -  feleltem én is vigyorogva,  majd Jónásra pillantottam, aki tátott 
szájjal állt ott, mint aki csodát lát.
- Csukd be a szád, mert kihűl a gyomrod, és szedd le a mellemről ezeket az ostoba szegfűket, 
mert még megfulladok!

Habár barátaim mindig is nagyon segítőkészek voltak, ennyire buzgónak még nem láttam Jónást. 
Fölkapta a virágokat és egyszerűen a folyosóra hajította őket. Odakinn néhány fehérköpenyes 
ember állt, akiknek Ottó és Béla állta el az útját. Az orvosok hangosan veszekedtek velük, amin 
jót nevettem.
- Díszőrséget állnak a halott mellett - tréfálkoztam. Jónás becsukta az ajtót és Müllerrel együtt 
csatlakozott jókedvemhez. Percről percre jobban éreztem magam. Körülnéztem, de csak kopár, 
meszelt falakat, meg a két vigyorgó mókamestert láttam.
- Mennyi időt aludtam át? - kérdeztem. - És miért vagyok itt, Müller? És hol van...
Müller válasza alaposan meglepett:
-  Már  négy  napja  itt  fekszel  a  kórházban,  ezt  már  különben  is  ismered.  De  kiről  akartál 
kérdezősködni, ki hiányzik neked, mimóza?
- Senki, te...

Nem mondtam ki a már nyelvem hegyén lévő sértést, mert Jónás is jelen volt, és nem akartam 
mindenkinek elárulni, milyen jóba lettem Müllerrel. Helyette megkérdeztem, mennyi az idő. De 
választ már  nem kaptam, mert  nyílt  az  ajtó és az ezredes lépett  be.  Néhány pillanatig olyan 
kifejezéstelen arccal nézett rám, hogy semmit sem tudtam leolvasni róla. Aztán elmosolyodott és 
megszólalt:
- Hát megint itt vagy!
- Nem sokáig, ezredes úr!
Haragos arcot vágott:
- A műtőbe vele!

Jean  és Charles jött  be,  majd a  kerekes ágyon kifelé kezdtek tolni.  Barátaim bíztattak,  hogy 
megvárnak.  Az  ezredes  azonban  el  akarta  őket  küldeni,  de  Ottó  megmakacsolta  magát:  „Itt 
maradunk!” Hangján világosan érződött, hogy nem tűr ellentmondást, még az ezredestől sem. 
Szegény ezredes felnézett a nála egy fejjel magasabb Ottóra, majd fejcsóválva dünnyögte:
- Minden hiába, egyszerűen javíthatatlanok, valamennyien egyformán javíthatatlanok...

Betoltak a műtőbe, ahol végre megtudtam, mi is történt velem: a jobb kezem középső ujja eltört, 
egyúttal egy centiméterrel rövidebb is lett, mert az ujjhegy a körömmel együtt leszakadt. Láttam, 
amikor a régi kötést leszedték róla. A lábamon töméntelen vágott seb keletkezett, ez sem volt 
különösebben súlyos sérülés, bár elég sok vért vesztettem. Kórházba szállításom fő oka azonban 
a fejsérülésem volt. Én ugyan a legnagyobb jóakarattal se tudtam visszaemlékezni rá, hogy mikor 
szereztem,  de  egy  hét  centis  nyitott  seb  tátongott  rajta,  a  koponyatetőmön  kisebb  repedés 
éktelenkedett,  amely  súlyos  agyrázkódással  járt  együtt.  A bajt  még tetézte,  hogy az AB Rh-
negatív vércsoportba tartozom, ez pedig az egyik legritkább fajta, és a kórház nem rendelkezett 
ilyen vérrel.

Az ujjamat összefoltozták és a csuklómig sínbe rakták, a lábam pedig úgy be volt pólyáivá, akár 



egy múmiáé. A fejemről leborotválták a hajamat, úgyhogy a sebhelyet leszámítva úgy nézett ki, 
mint egy meztelen popsi. Aztán az egészre egy turbánt tekertek.
-  Na,  megvagyunk,  fiacskám  -  szólalt  meg  munkája  végeztével  az  ezredes  -,  ha  pedig  az 
engedélyem nélkül elhagyod a kórházat, nyolcnapi fogdát kapsz tőlem, az erről szóló jelentést 
azon nyomban megírom és átadom a századparancsnokodnak! Megértetted?
- Igenis, ezredes úr!
-  Vigyétek,  Jean!  És  meg  ne  próbáljatok  kijátszani!  Pontosan  tudom,  hogy  nincs  vele  az 
egyenruhája. Adj neki egy liter nehéz vörösbort, hogy megint vér keringjen az ereiben!

Hiába is tiltakoztam volna. Ha gyógyszer, hát legyen - gondoltam magamban. Kerekes ágyamon 
visszatoltak abba a kórterembe, amelyben néhány héttel korábban is feküdtem. Tehát ismét egy 
félszázadnyi félhalottal  kerültem egy szobába. Akkor még nem tudtam, hogy magam is  négy 
napja lebegtem élet és halál között, és csak az ezredesnek köszönhetem az éíetemet. Valamilyen 
speciális injekciókezelést alkalmazott, ma sem tudom, hogy milyet. Nem is nagyon érdekel; ami 
elmúlt, elmúlt, örültem, hogy élek.

Hogy mennyire élek, ezt az is bizonyította, hogy irtózatos éhség fogott el, márpedig ez nemigen 
jellemzi a holtakat. Béla az ágyam szélére telepedett és pazar húslevessel etetett meg. Péter, Ottó 
és Jónás a bal oldalamon álló székekre telepedett,  Müller  pedig az ágyam végénél ácsorgott, 
szemmel láthatóan alig várta, hogy valamit elmondhasson nekem. Felszólításomra bele is kezdett:
-  Szombat  délután  mind  a  négy  századot  első  fokú  harckészültségbe  helyezték,  a  bendaut-i 
helyőrség  két  századát  is.  Egész  este  senki  se  hagyhatta  el  a  szobáját,  akinek  WC-re kellett 
mennie, engedélyt kellett kérnie, még nekem is...
- Miért is ne? - vetettem közbe. - Te talán különb vagy a többinél?
Közben éreztem,  hogy egyre  inkább elfog  a  gyengeség,  de  megpróbáltam küzdeni  ellene  és 
hagytam, hogy Müller zavartalanul folytassa elbeszélését:
- Szar helyzet volt, mert mindannyiunk kimenőjét visszavonták, csak azoknak volt szerencséjük, 
akik már előző este, vagy szombaton idejében elhúzták a csíkot. Engem pont akkor tartottak 
vissza, amikor ki akartam lépni a kapun.
- Kicsoda?
- Az Öreg és a király! Éppen akkor érkeztek egy dzsipen és rámkiáltottak, hogy azonnal forduljak 
vissza. Pedig éppen találkám volt!
- A kupiban?
- Pofa be! Mindenki dühöngött, hisz’ a legtöbben kimenőre készülődtek. Csak ott várakoztunk, és 
senki sem mondott semmit, még a tisztjeink sem. Megpróbáltam kifaggatni a hadnagyunkat, de ő 
maga is dühös volt,  nyilván neki se volt halvány sejtelme róla, mi is történik. Az Öreggel is 
megpróbáltam beszélni. Ő azonban csak vigyorgott, azt mondta, várjam ki a végét, hamarosan túl 
leszünk rajta,  reggelig  meg ráérünk.  Képzeld  el  ezt  a  pimaszságot!  De azért  ő  is  idegesnek 
látszott. Röviddel este tíz előtt meghallottam, amint a századossal beszélget, aki megjegyezte: 
„Remélem, nem követünk el  hibát!”  Az Öreg meg csak nevetett.  Éjfél  felé  az  emberek egy 
részének megengedték, hogy ruhástól lefeküdjenek. Negyed egykor az Öreg jött be, és mindegyik 
szakaszparancsnoknak  egy-egy  várostérképet  adott.  Még  be  sem fejezte,  amikor  a  százados 
rontott be és elkiáltotta magát: „Mindenki kifelé! Mindenkit lelövök, aki két percen belül nincs 
kint, de közben egyetlen hangot se halljak!” Mi közben felhúztuk a magasszárú gumicsizmáinkat, 
már mindenki tudta, hogy zajtalanul kell  mozognia. Az Öreg a rádióállomáshoz rohant,  a mi 
szakaszunk pedig a király parancsnoksága alatt az európai negyedbe ment és ott foglalt állást. 
Közvetlen közelünkben már elszabadult  a pokol, összevissza lövöldöztek, ami egyébként már 



egész  idő  alatt  a  laktanyában  is  hallható  volt,  aztán  hirtelen  nyolc  kézigránátrobbanást 
hallottunk...
- Hat volt - helyesbített Béla.
- Ugyan, tizenhárom vagy tizennégy - vélekedett Jónás.
- Öt volt - mondta Péter.
Megerőltettem az  emlékezetemet:  egy gránátot  hajítottam a  falra,  egyet  azon túlra,  kettőt  ők 
hajítottak  be  a  házba  és  egyet  dobtam el  vaktában  -  Péternek  van  igaza.  De  nem szóltam, 
hagytam, hogy Müller folytassa a mondókáját. A teremben fekvő többi beteg is feszülten figyelt:
-  Egy  csapásra  minden  elcsendesedett,  mi  meg  állást  váltottunk.  És  tudod-e,  hol  találtuk 
magunkat?
- Nem én - feleltem, közben magamban ezt mondtam: mindenesetre nem nálam!
- Abban az utcában, ahol a századosunk lakik. Addigra már öt járőrdzsip és két betegszállító kocsi 
állt az utcában. A századosétól számított második házból a tábori csendőrök hordágyon hoztak ki 
valakit. A százados is abba a házba rohant be, egy nőt vezetett ki belőle és bevitte őt a saját 
otthonába. Azonnal tudtam, hogy Müller Claudine-ról beszél, és izgatottan kérdeztem:
- Az a nő sebesült volt, Rudi?
- Nem, de mindenáron be akart menni a sebesülthöz és folyton ezt kiáltozta:
- Ne hagyj magamra, drágám!
- És a százados mit szólt?
-  Azt  nem  tudom!  De  várj  csak!  Valami  ilyesmit:  „Gyilkos  vagy,  Patric!"  Méghozzá  elég 
hangosan!

Bármennyire  is  érdekelt  az  elbeszélés,  képtelen  voltam  tovább  leküzdeni  az  álmosságomat. 
Álmomban  egy  egész  sonkát  tartottam  a  kezemben,  és  valami  állati  mohósággal  hatalmas 
falatokat haraptam le belőle, de sehogy sem tudtam jóllakni. Amikor felébredtem, rettenetesen 
éhes voltam. Jean behozta az erőlevesem. Mielőtt elém rakhatta volna, megfenyegettem:
- Jean, ha nem tűnsz el azonnal a húsleveseddel és nem hozol nekem rögtön egy tiszteséges szelet 
sűlthúst, idehívom a barátaimat!

Meglepődve  nézett  rám,  láthatóan  örült  a  kívánságomnak  és  elsietett.  Eltöprengtem:  vajon 
mennyit  aludtam?  És  a  cimboráim  már  régen  elmentek?  Nyilván  holnap  újra  eljönnek. 
Eltűnődtem Müller beszámolóján és arra a következtetésre jutottam, hogy a király és az Öreg 
teljes titokban tartotta a harcomat.  Felőlem...  A barátaim azonban biztosan faggatni fognak a 
sérüléseimről,  eddig  szerencsére  még  nem  tették.  Erre  vonatkozólag  az  Öregnek  ki  kellene 
valamit találnia, ha egyszer - Isten tudja, miért -ennyire titokban akarják tartani!

Jean jött vissza egy - túlzás nélkül - tenyérnyi sülttel. Ha két-három napig egy-egy ilyen negyed 
marhányi sülthúst fogyasztok el ebédre és vacsorára, biztosan hamar kiszabadulok majd innen! 
Jean közölte, hogy már délután fél három van. Megkérdeztem:
- Mikor mentek el?
- Kik?
- Hát a haverjaim?
- Ma senki se volt nálad!
Már-már kételkedni kezdtem az emlékezőtehetségemben:
- Álmodtam volna?
Mire Jean mosolyogva felvilágosított:
- Az tegnap volt. Huszonnégy órát átaludtál!



Elcsodálkoztam, főleg azért, mert ismét eluralkodott rajtam a fáradtság. Majdnem az egész sültet 
felfaltam, vörösbort  ittam hozzá,  még hallottam,  hogy Jean valamit a  karácsonyról karattyol, 
aztán megint elnyomott a buzgóság. Utolsó gondolatom az volt, hogy talán altatót kevertek az 
ételembe.

Ismét másnap délig aludtam. Némi erőlködéssel fel is tudtam ülni és ekkor villant belém, hogy 
valóban karácsony van. December 25-e. Még egy nap - gondoltam magamban - és már fel is 
kelhetek. Gyűlöltem, hogy magatehetetlenként kezeljenek, amikor nem is vagyok az. A lábamat 
egészen jól tudtam mozgatni, semmi fájdalmat nem éreztem. Az ujjam is rendbe jön majd, mert 
ekkora kötést nem bírok elviselni. Csak nyugodtan, öregem! A doktor mindössze azt akarta elérni 
ezzel a sok kötéssel, hogy ne szökj meg! Biztos, hogy a lábamon sincs annyi seb. Majd alaposan 
szemügyre kell vennem, holnap úgyis kötést kell cserélniük...

Így tűnődtem a helyzetemen, amíg Charles ragyogó képpel nem rontott a terembe és nem közölte, 
hogy látogatóm lesz.
- Kicsoda, Charles?
- Azt nem tudom, de felhívtak és megkérdezték, hogy ébren vagy-e.
-  Bolond vagy,  még órákig is  eltarthat,  míg  valaki  jön.  Azért  nagyon köszönöm,  Charles  és 
örülök, hogy figyelmeztettél.

Először az Öreg és a király jött. Rendkívül komoly arccal léptek be, de amikor látták, hogy ülök, 
felderült a képük. Nem is tudtam, hogyan üdvözöljem őket, hát egyszerűen csak bólintottam és az 
ágyam melletti két székre mutattam.
- Kellemes karácsonyt, Csöpi - szólalt meg a százados. Viszonoztam jókívánságait és feszülten 
vártam,  hogy  megtudjak  valamit  a  múltkori  bevetésről.  Nem  annyira  büszkeség,  inkább 
kíváncsiság volt bennem. Nagyon szerettem volna megtudni például, hogyan sérült meg a fejem. 
Látogatóim azonban a nálam töltött fél óra alatt egyetlen szót sem szóltak a történtekről, ehelyett 
olyasmit  fecsegtek,  hogy  valami  gépkocsibaleset  ért,  amely  még  rosszabbul  is  végződhetett 
volna,  ha az útitársnőm meg nem ment.  Micsoda marhaság,  ezek ketten becsavarodtak!  Úgy 
néztem  rájuk,  mint  aki  azt  hiszi,  hogy  elment  az  eszük,  ők  azonban  komolyak  maradtak. 
Lassacskán kezdtem felfogni, viselkedésükkel azt akarják tudomásomra hozni, hogy továbbra is 
tartsam titokban a történteket. A király e szavakkal vett tőlem búcsút:
- Viszontlátásra, Kovács, legközelebb már az irodámban találkozunk!
Az Öreg még hozzáfűzte:
-  A  cimboráid  ma  nem  jöhetnek,  arra  kértek,  mondjam  meg  neked,  hogy  velünk  együtt 
készültségben vannak.
Aztán vigyorogva intett felém összeszorított  öklével, mintha csak azt szeretné velem közölni, 
mennyire örül, hogy már jobb állapotban talált.

Látogatásuk  némi  csalódást  hagyott  bennem,  nem  azért,  mert  nem  elégítették  ki  a 
kíváncsiságomat, inkább azért, mert nem hozták magukkal Claudine-t. Ezernyi kérdés kínzott. Mi 
van  a  lánnyal?  Hol  lehet  most?  Vigasztalan  voltam.  Ha  elszakították  tőlem,  megnézhetik 
magukat, hiszen még korántsem ismernek! Egymást kergették a gondolatok a fejemben. Lelki 
szemeimmel  láttam  a  királyt,  amint  a  pokolbeli  trónon  sütögetem,  valami  hasonló  kínzást 
szántam az  Öregnek  is,  de  még  ennél  is  rosszabbat  valamennyi  arab  számára,  ha  ebben  az 
értelmetlen háborúban el kellett miattuk vesztenem a versenydíjamat! A délután egész további 



részében  katasztrofális  hangulatban  voltam,  mindentől  elment  a  kedvem.  Ülő  helyzetemből 
mélyen visszasüppedtem az ágyba, közben a lábamat belevertem az ágy végébe, méghozzá olyan 
erővel,  hogy  a  fájdalomra  számítva  akaratlanul  is  összerezzentem.  Meglepetésemre  azonban 
szinte  semmit  sem éreztem.  Itt  valami  nem stimmel!  Szándékosan  újból  belerúgtam az  ágy 
végébe: semmi!

Még egyszer, megint semmi, úgy látszik, a lábam már meggyógyult. Körülnéztem a kórteremben, 
láttam,  hogy senki  se  figyel  rám,  hát  eltűntem a takaró alatt,  felhúztam mindkét  lábamat  és 
meglazítottam a kötést  a  jobb lábamon. Kezdetben nagyon óvatos voltam, amikor azonban a 
sarkamhoz értem, egyetlen rántással lehúztam a kötést. Nicsak, úgy lejön, mintha a papucsomat 
húznám  le...  Néhány  pillanatig  mozdulatlanul  feküdtem  ott,  mint  valami  hulla  és  vártam  a 
fájdalmat, de az csak nem jött, tehát a lábamnak már semmi baja!

Az  ezredes  összeesküvést  szőtt  ellenem  az  Öreggel  meg  a  királlyal.  Mindenféle  trükkel  itt 
akarnak tartani ezek a cselszövők. Hülyének néznek! Eszembe se jutott, hogy voltaképpen jót 
akarnak nekem, és méregbe gurultam. Most már a bal „kényszermamuszomat" is lehúztam, s a 
bokám belső része alatt húzódó egyik éren három apró, már behegedt varratot tapogattam ki. 
Mindkét talpamon néhány karcolás nyoma látszott, de sehol semmi sebhely, szóval semmi, ami 
ilyen vastag kötést tett volna szükségessé. Na, te idióta, jól csőbe húztak!

Újra felhúztam a „mamuszomat" és vigyorogva bújtam elő a takaró alól, majd körülnéztem a 
teremben.  Szobatársaim  többsége  ébren  volt,  egyesek  kíváncsi  pillantásokat  vetettek  rám, 
arcukról lerítt, hogy szeretnének megkérdezni, mit is csinálhattam a takaró alatt, de egyikük se 
merte megtenni. Nagyot szusszantam, esteli torokkal elbődültem: „Jeaaan!”

Életemben nem láttam még ilyen rémült pofákat. Meg voltam róla győződve, hogy rövidesen 
áthelyeznek innen, ha pedig nem, majd én gondoskodom róla! Jean lélekszakadva rohant be, 
nyomában az ezredessel. Kérdőn néztek rám, de látszott, hogy bosszúsak.
-  Szarnom kell  -  közöltem szándékos közönségességgel,  pedig nem ilyennek ismertek.  El  is 
csodálkoztak, de mielőtt összeszedhették volna magukat, folytattam:
- Látni se akarok semmiféle hugyozókacsát vagy szarostálat! Mivel pedig nem tudok járni, ki kell 
cipelnetek a klozettra, különben az ágyba csinálok!

Kicsit  sajnáltam ugyan  Jeant,  de  úgy  éreztem,  hogy  rászolgált  némi  büntetésre,  hiszen  régi 
ismerősként titokban felvilágosíthatott volna a csalásról! Az ezredes bólintott Jean felé, majd sűrű 
fejcsóválások között  távozott.  Jean  meg  állt  az  ágyam mellett,  egy  szót  sem mert  kinyögni. 
Charles is bejött és megkérdezte, mi történt.
- Csipkedjétek magatokat - förmedtem rájuk -, mert mindjárt elkezdem...

Közben úgy tettem, mintha máris nyomnék. Aztán minden villámgyorsan történt: jobbról-balról 
mellém álltak,  kezüket tűzoltófogással összekulcsolták a fenekem alatt,  felemeltek,  én meg a 
nyakukba  kapaszkodtam.  Két  perc  múlva  már  a  szoba  egyik  sarkából  nyíló  WC-n  találtam 
magam. A hirtelen mozgástól egy pillanatra elsötétült előttem a világ, ez azonban hamar elmúlt, 
mintha  fátyol  hullott  volna  le  a  szememről.  Eredetileg  nem is  szándékoztam a  szükségemet 
végezni,  de  ha  már  itt  voltam,  azt  is  elintéztem.  Közben  újabb  büntetést  eszeltem  ki  Jean 
árulásáért.



Elordítottam magam: „Jeaaan!” Feltépte az ajtót, én meg szétraktam a lábam és pimasz vigyorral 
ráparancsoltam:
- Seggtörlés!
Nem tudom,  mi  késztette  rá,  az-e,  hogy fél  a  barátaimtól  vagy talán  a  remélt  borravaló,  ha 
kelletlenül is, de megtette. Amikor két ápolóm vissza akart vinni, megszólaltam:
- Még egyszer kell!

Jean  dühösen rámcsapta az ajtót, mire majdnem felnevettem, de uralkodtam magamon. Ezúttal 
nem az  a  szándék  vezérelt,  hogy  felbosszantsam  ápolóimat.  Egyszerűen  csak  meg  akartam 
próbálni, hogy meg tudok-e állni a lábamon, anélkül, hogy valaki látná. Az első és a második 
kísérlet sikertelen volt, de a harmadik, amelynél behunytam a szemem, már sikerült. Egy ideig 
úgy éreztem, hogy a fejem cserben hagy, a térdem reszketett. Valaki kopogtatott az ajtón. Először 
azt hittem, hogy a koponyámban dörömböl valami, így csak hangos nyögéssel reagáltam rá. Az 
illető most már hangosabban kopogtatott, mire megvilágosult előttem, hogy nem a fejemben van 
a baj.

- Egy pillanat - kiáltottam vissza és egész lassan kinyitottam a szemem. Látásom kitisztult, már a 
térdem se  remegett.  Megpróbálkoztam  néhány  lépéssel  és  két  guggolással.  Már  csak  enyhe 
főfájást  éreztem.  Kinyitottam  az  ajtót  és  saját  lábamon  lépkedtem  vissza  az  ágyamhoz. 
Megdöbbent  tekintetek  kísértek,  aligha  csupán  az  ádámkosztümöm  miatt.  A lábamon  levő 
kötések  ettől  fogva  már  valóban  csak  a  papucs  szerepét  töltötték  be.  A  két  „klozetos" 
márványszoborrá meredt, látott szájjal állt ott, míg rájuk nem szóltam:
- Jean, te áruló, gyere csak ide! Leült az ágyamra.
- Közelebb!
Előrehajolt, én meg szinte súgva:
- Amit most fogsz hallani, az szigorúan bizalmas!
Bal kezét az égnek emelte, jobbját a szívére tette és teljes titoktartást ígért. Rákezdtem:
- Az egyenruhám?
- Elégett.
- A tartalma?
- Nálunk van.
- Ide vele!
Felragyogott  a szeme - tehát mégis csak a borravaló jár  az eszébe - és elsietett.  Charles-hoz 
fordultam:
- Megéheztem, Charles!
- De hiszen ebédeltél.
- De már szarni is voltam.
- A szakács pihenőt tart...

Én azonban kitartottam a kívánságom mellett, végül Charles beadta a derekát. Miközben ápolóim 
távol voltak, folyton a cimboráimon és Claudine-on járt az eszem. Jean egy kis szatyorral tért 
vissza.  Ideadta,  én  kiürítettem  és  megtaláltam  a  levéltárcámat,  a  zsebkendőimet,  a 
varrókészletemet, meg a pénztárcámat.
- Köszönöm, rendben van - bocsátottam útjára Jeant, aki nyilvánvalóan borravalóra számított, 
éppen ezért kissé csalódottan húzta el a csíkot. Az ezredjelvényemet és a fésűmet is megtaláltam, 
bár  az  utóbbira  egyelőre  nemigen lesz  szükségem.  Kinyitottam a  levéltárcámat,  megtaláltam 
benne az igazolványomat, meg a pénzemet, és még mit pillantottam meg benne? A kimaradási 



engedélyemet!

- Jeaaan! - üvöltöttem ezen a délutánon immár harmadszor, de olyan erővel, hogy a fejem is 
belefájdult. Michel felügyelő jutott az eszembe és önkéntelenül elnevettem magam. Betegtársaim 
nyilván azt hitték, a balesettől meghibbantam.
Szegény meggyötört ápolóm besietett, s kijelentette:
- Most már ki sem mozdulok többet ebből a kórteremből. Minden más szolgálat alól felmentettek, 
úgyhogy reggel hatig ráérek.
- Jól van, Jean, eszerint azonnal a szolgálatomba fogadlak!
Ezzel sokatígérően a pénztárcámra mutattam. Jean bele-egyezőén bólintott:
- Egyenruhát nem tudok szerezni neked, egyébként mindent megkapsz, amit csak kívánsz!
- Két tükörre van szükségem. De előbb még egy kérdés: mikor esedékes a legközelebbi vizit?
- Pár perc múlva - mondta, miután egy pillantást vetett az órájára.
- És mennyi lesz az idő pár perc múlva?
Közben azon tűnődtem, hol hagyhattam el az órámat.
- Fél hét.
- Jó, akkor hozd a tükröket!
Szó nélkül engedelmeskedett. Elég hamar megtanulta, hogy ne tegyen fel felesleges kérdéseket. 
Jó légionárius lehetett volna belőle - gondoltam magamban.

Charles egy ételes tállal jött vissza, felemelte a fedelét, hogy beleszagolhassak.
- Vagdald fel - utasítottam. Egy székre tette a tálat, a zsebéből pedig evőeszközt, meg egy üveg 
bort halászott elő. Tiltakozni kezdtem:
- Semmi bort, Charles! Túl magas a vérnyomásom.

Ebben a pillanatban lépett be az ezredes néhány, eddig ismeretlen asszisztens kíséretében. Az 
ezredes az egyik, kissé sápadt kísérő fülébe súgott valamit, miközben rám mutatott. Mindketten 
hamiskásan  elmosolyodtak  és  közelebb  léptek  hozzám.  Charles  a  villa  hegyén  egy  falat 
báránysültet dugott a számba, én meg rágás közben az orvosokra vigyorogtam és úgy tettem, 
mintha nem is sejtettem volna, hogy most jönnek vizitre, persze közben alig vártam, hogy Jean 
meghozza a tükröket. Miközben a tejesképű elkezdte letekerni a fejemen lévő kötést, eltátottam a 
szám, bekaptam a következő falatot  és szakadatlan rágás közben a főorvosra vigyorogtam. A 
szemem sarkából megláttam, hogy Jean jelent meg az ajtóban, hóna alatt  két  toalett-tükörrel. 
Mielőtt úgy döntött volna, hogy inkább eltűnik, rászóltam, hogy jöjjön csak.
- Ez aztán már mindennek a teteje! - csodálkozott rá Jean-ra az ezredes.
- Úgy van! - helyeseltem. - Az egyiket felülre, a másikat alulra!

Az ezredes nevetett, Jean pedig az egyik tükröt az ölembe, a másikat pedig a fejem fölé tartotta, 
amelyet  időközben  a  tejesképű  már  teljesen  megszabadított  a  kötéstől.  Csupán  egy  tízcentis 
tapaszt láttam.
- Doktor úr... - szólaltam meg, de mielőtt folytattam volna, ő egyetlen rántással már le is tépte a 
tapaszt.  Hogy  eltitkoljam  a  rámtörő  fájdalmat,  gyorsan  bekaptam  egy  újabb  falatot  a 
báránysültből, és derekasan rágni kezdtem, így megint sikerült pimaszul vigyorognom. Az öreg 
orvos némi csalódással nézett rám. Valami mást kellene kitalálnod, apuskám!

Megnéztem a fejem a tükörben. Na nézd csak,  nem is  fest  olyan rémesen! Egészen jó,  csak 
acélsisakot ne kelljen rátennem. Jeanhoz fordultam:



- Jól van, visszaszerelheted a tükröket! Hozz nekem még néhány újságot, mielőtt aludni mész!
A tejesképű új tapaszt,  hintőport,  kötést  rakott a fejemre. Mialatt  újra kitátottam a számat és 
Charles is megtette a kötelességét, néhány perc alatt új, most mar lazább turbánt kaptam.
- Kellemes karácsonyt doktor úr!
-  Javíthatatlan  -  ismételte,  ki  tudja  hányadszor,  kedvenc  szavajárását,  persze  a  fejrázás  sem 
maradt el.

Egy ideig nem láttok engem viszont a kórházatokban, összeesküvő banda! Charles újabb falatot 
nyújtott felém, én meg ráförmedtem:
- Kopj le, nem is vagyok éhes! Küldd ide nekem Jeant, mielőtt eltűnne. Fogd ezt, Charles!
Kétezer frankot adtam neki és kellemes karácsonyt kívántam.
- Kellemes karácsonyt, üdv a légiónak! - viszonozta.
Az ágyszomszédomnak, aki már régóta a borosüvegemmel szemezett, odabólintottam:
- Egészségedre, fiacskám!
Egyáltalán nem zavartattam magam attól a ténytől, hogy legalább öt évvel idősebb nálam. Nem 
kellett  soká  várnom,  Jean érkezett  jókedvűen.  Charles  már  nyilván megmutatta  neki,  milyen 
ajándékot kapott tőlem.
-  Jean  -  mondtam  neki  -,  szükségem  lenne  a  rádiósra.  Hozzon  magával  táviratblokkot  és 
golyóstollat is!
Jól megsaccoltam Jean méreteit, aztán így folytattam:
-  Valami  fehérneműt  csak  tudsz  nekem szerezni,  ha  már  sem egyenruhát,  se  pizsamát  nem 
hordhatok.
- Hozok!
Öt perc múlva megjelent a rádiós, üdvözölt és mellém ült az ágyra. Megkérdeztem, ki van ma 
este szolgálatban a főállomáson.
- Kronenburg - felelte.
- Akkor jó, őt ismerem!
Kezembe vettem a blokkot és ráfirkantottam:
- Szigorúan titkos - stop - a halomnak honvágya van - stop - egyenruha kéznél - stop - körülbelül 
a kísértetek órájában.
Elmondtam a kérésemet a rádiósnak:
- Légy szíves, gondoskodj róla, hogy a cimboráim megkapják az üzenetet!
- Oké! A vétel nyugtázásáról Jean útján tájékoztatlak.
- Köszönöm neked.
- Jól van, felejtsd el!
Hosszan néztem utána. Rendes fickó és minden hájjal megkent, kiváló rádiós!
-  Azt  már  nem,  sohasem fogom elfelejteni,  ezt  megígérhetem -  mormoltam halkan,  nehogy 
meghallja.

Ágyszomszédom közben egyre  vörösebb lett  a  bortól,  a  nyelve  is  kilógott.  Szerencsére  nem 
engem boldogított a meséivel, mert nehezen bírtam volna idegekkel a hőstetteiről szóló dicsek-
veséit.  Csak  egyszer  szólt  hozzám,  amikor  közölte,  hogy  ő  nem  valami  ártalmatlan 
gépkocsibalesetnél  szerezte  a  sérüléseit,  mint  én.  Szívem  szerint  visszavettem  volna  ettől  a 
lotharingiai falubolondjától a boromat és a WC-be öntöttem volna. Nyílt az ajtó, és Jean lépett be 
rajta töprengő arccal. Nagyszerű - gondoltam magamban -, itt jön az egyenruhám, amely minden 
bizonnyal  legalábbis  valamennyire  továbbsegít!  Persze,  Jean  mit  sem sejtett  a  terveimről.  Ő 
csupán a kért alsóneműt hozta meg, én azonban már kiterveltem, hogyan fogok tőle egyenruhát 



szerezni.  Ebbe a  tervbe  beleillett  az  is,  hogy  most  megkérdeztem Je-ant,  nem inna-e  velem 
valamit.
- Örömmel - vágta rá felderülve -, és mit innál?
- Felőlem akár egy üveg Pernod is lehet!
Szemében  megcsillant  az  öröm.  Karján  megpillantottam  az  óráját  és  eszembe  jutott,  hogy 
elveszítettem  az  enyémet.  Miután  felettébb  terhesnek  éreztem,  hogy  folyton  mástól  kell 
megkérdeznem az időt, felvetettem neki:
- Mondd csak, mennyibe kerül az órád?
- Ó, ez egy egész olcsó ketyegő.
- Nekem úgy is tetszik, ha olcsó!
Előhúztam ötezer frankot és meglebegtettem az orra előtt. A pénz egy szempillantás alatt eltűnt, 
és máris a karomon volt az óra.
- Mennyit? - kérdeztem a tervezett italra gondolva. Csodálkozó tekintetére meg is magyaráztam:
- A Pernod-ért!
- Nyolcszázötven frankot.
- Jó, akkor hozzál két üveggel! Meg egy pár zoknit is.
- Milyen méretűt?
- Negyvenkettest.
- Akkor az enyém is jó lesz.
Meg a cipőd is jó lesz - gondoltam kaján vigyorral, miközben kiment. Szegény Jean!

Fél tízkor eloltották a villanyt. Mamusz le, alsónadrág fel, mamusz vissza a helyére, trikó fel - 
mindez egy pillanat műve volt. A rádiós is megküldte már a választáviratot:
- Szigorúan titkos - stop - sürgős - stop - hullaszállító készenlétben - stop - sétapálca és esernyő is 
- stop - célgömb - stop - abrak - stop - tojás - stop - seggfej - stop - aláírás Kronenburg - stop.

Barátaim tehát reagáltak, egyenruháról, fegyverről, sisakról, lőszerről, sőt, még kézigránátokról is 
gondoskodtak a számomra. De előbb még a kórházból ki, a laktanyába pedig be kell jutnom! 
Ehhez volt szükségem Jean egyenruhájára. Aztán már csak azt kell elintéznem, hogy valamelyik 
járőrkocsi magával vigyen.

Jó kis meglepetés lesz! Meglazítottam a turbánomat. Fájt a szívem szegény főorvosért, de hát 
nem tudhatta, hogy allergiás vagyok a kórházszagra.

Hamarosan előkerült a kapzsi Jean. Tulajdonképpen meg is értettem a pénzsóvárságát, hiszen egy 
katona mindössze hatszáz frank zsoldot kapott havonta, méghozzá 27 hónapig, úgyhogy a fejét is 
kénytelen  volt  kockáztatni,  ha  Franciaországban  valami  olcsó  citromféléhez  szeretett  volna 
hozzájutni.  Minden  háborút  gyűlöltem,  persze  még  inkább  a  felelősöket,  akik  egymás  ellen 
uszítottak minket. Nem szegném meg az eskümet, de a harcot sem fogom keresni, inkább csak a 
túlélésért szándékozom harcolni. Én ezt egyáltalán nem tekintettem gyávaságnak, hiszen a saját 
életünkért  vívott  harchoz is  bátorság kell.  Igazán gyáva csak az,  aki félelmében a lehetséges 
segítséget is megtagadja a bajtársaitól, és inkább végignézi a halálukat, csak ne kelljen semmit 
kockáztatni...

- Álmodozol?
- Te vagy az, Jean? Ugye, itt maradsz egy kicsit?
- Persze, te üvöltő sakál! Azt hiszed, sok kedvem van ahhoz, hogy a te ordításaid után egész éjjel 



a többi beteget nyugtatgassam? Nem, barátom, akkor már inkább Pernod-t iszom veled. Legalább 
két napot átalszol utána, s nekem nyugtom lesz tőled.
- Hát ez megtörténhet. Nyisd már ki az első üveget!
Közben pedig ezt gondoltam magamban: „Csodálkozni fogsz, várd csak ki a végét!” Kellemes 
karácsonyt kívántam neki, aztán higítás nélkül, tisztán nagyot húztunk az üvegből.
- Minden oké?
- Oké, üdv a légiónak!
Jean  vigyorgott,  lelki  szemeivel  már  részegnek  látott.  Szegény  fickó,  nem  sejtett  semmit  a 
tervemről.
- Mond csak, barátom - érdeklődtem ivás közben -, errefelé is jár az őrjárat?
- Hát persze, hogy is képzelted másként? Szabály szerint mindig órakor kellene megjelenniük, de 
ritkán pontosak. Többnyire negyedkor vagy félkor húznak el előttünk. Miért kérded?
- Csak úgy. Ha egyszer én is iszom, te is húzz belőle egy jót!

Ezzel feléje nyújtottam az üveget. Jean előzőleg eloltotta a villanyt, ami szintén jól jött nekem. A 
sötétben nem láthatta, hogy egy csöppet sem iszom ebből az undorító löttyből, hanem ő egyedül 
cuclizza ki a egész üveget. Hamarosan már botladozó nyelvvel kezdett különféle ostobaságokat 
fecsegni. Számomra elérkezett a cselekvés pillanata. Lehúztam kényszerpapucsaimat és suttogva 
felvetettem neki:
- Te, Jean, ne tréfáljuk meg Charles-t?
- D...d...de - dadogta.
- Tudod mit?
- Ne...ne...nem.
- Te leveted a köpenyedet és az egyenruhádat, bebújsz a helyemre az ágyba, én meg felveszem a 
cuccaidat és szólók Charles-nak, hogy a légionárius meghalt.
- Jó...jó...vi...vicc lesz!
- De mennyire! Gyere, segítek neked!

A többi  már  gyorsan  ment.  Szerepet  cseréltünk,  majd  a  fejére  húztam a  takarómat,  hogy  a 
papucsai kikandikáljanak. Jean kifejezettem meg is kért, hogy láthatók legyenek.
- Igyál még egy kortyot - javasoltam.
- A Per...Per...Pernod nagyon finom!

Várj csak reggelig, amikor majd vizet iszol rá! Ha ugyanis az ember ánizsos italra vizet iszik, 
azonnal újra tökrészeg lesz tőle! És ez az állapot néhány napig is eltart. Sajnáltam a jó professzor 
urat, mert néhány napig valami helyettest kell keresnie Jean pótlására.

Minden  holmimat  magamhoz  vettem,  felöltöttem  Jean  tengerészgyalogos  egyenruháját,  és 
kereket oldottam. A rádiós úgy bámult rám, mintha kísérletet látna, és meglepve dadogta:
- A kötésed... elvesztetted?
- A turbánomra gondolsz? Nem, csak elcseréltem  Jean  ruhájáért. De sajnos nincs időm, hogy 
részletesen megmagyarázzam. Adj egy tollat!
A századosom által aláírt, de ki nem töltött kimaradási engedélyemre beírtam 59. 12. 25-étől, 
azaz szombattól 59. 12. 27-én 6.00-ig. Aztán megint a rádióshoz fordultam:
- Egy újabb távmondatom lenne:  „Hulla  érkezik -  stop -  kb.  húsz perc -  stop.” Még mindig 
Kronenburg van szolgálatban?
- Igen, éjfélig.



- Jól van, akkor a legközelebbi viszontlátásig! Itt van Jean köpenye, ez az üveg meg a tiéd.
Motorzúgást hallottam kívülről, tehát gyorsan elbúcsúztam:
- Salut!
- Salut la Légion!

6. DUARTE ROMJAI

Kiléptem az  utcára  és  máris  két  járőrkocsi  közeledett  felém lassan,  bekapcsolt  fényszóróval. 
Megigazítottam az  egyenruhámat  és  megálltam az  utca  közepén,  hogy  a  kocsik  kénytelenek 
legyenek megállni. Tisztában voltam vele, hogy nem szabad sokat beszélnem, mert még elszólom 
magam. Egyszerűen mutasd meg a kimaradási engedélyedet, de úgy, hogy lássák a dátumot és az 
aláírást, és ha megszólalsz, lehetőleg dadogj!
- Ápoló vagy? - kérdezte valaki.
- I...i...igen! A...a...ku...ku...kupiba megyek.
- Na, szállj be!

A második kocsira kapaszkodtam fel, amelyen hat tábori csendőr ült, de semmi hajlandóságot se 
mutattak,  hogy  egy  kis  helyet  szorítsanak  nekem.  Csak  intettek,  hogy  üljek  a  padlóra. 
Barátságtalan egy társaság, tipikus légiósok! De ha mindent tudtak volna rólam, biztosan azonnal 
visszavittek volna a hullaházamba.

Félórás kocsikázás után, a kocsmától nem messze le kellett szállnom, mert ők az arab negyed felé 
akartak elkanyarodni.
- Kő...kő...kő...köszönöm!
- Kopj már le! - förmedt rám a járőrparancsnok tiszt. A szarházija! Igaz, már csak öt percet kellett 
a  laktanyáig  gyalogolnom.  Már  elmúlt  tizenegy  óra,  a  barátaim  bizonyára  azt  hiszik,  hogy 
elkaptak  és  visszavittek  a  kórházba.  Eljátszadoztam  a  gondolattal,  hogy  benézek  Claudine 
nagynénjéhez, de végül úgy döntöttem, semmi értelme. Csak azt érhetem el vele, hogy újból oda 
kerülök, ahonnan olyan fáradságosán megszöktem.

Megérkeztem a laktanyához. A kapu előtt több teherkocsi állt. Úgy éreztem, ez az én malmomra 
hajtja  a  vizet,  hiszen a  sofőrök szakadatlanul  ki-be mászkáltak,  így talán én is  észrevétlenül 
juthatok  be.  A pimaszság  győzelmet  arat!  No,  akkor  gyerünk,  csak  nem megállni,  fapofával 
elsétálni  az őrszem előtt.  Ily módon tényleg sikerült is leküzdenem az első akadályt.  Már tíz 
lépéssel túljutottam az őrszemen, amikor a marhája utánam kiáltott:
- Hé, tengerész, hová mész?
- A hajókhoz! - Ezzel gyorsan eltűntem a főépület mögött.

Nagyot  sóhajtottam.  Ez  az  ügybuzgó  seggfej  majdnem  mindent  elrontott!  A  többi  már 
gyerekjáték volt. Az első cimborám, akibe belebotlottam, Müller volt. Éppen akkor pillantottam 
meg, amikor eltűnt az egyik WC derékmagasságban elhelyezett kétszárnyú lengőajtaja mögött. 
Az ajtószárnyakra könyökölve néztem végig, ahogy Müller a dolgát végzi. Végre észrevett és 
vigyorogva üdvözölt:
- Mimóza!
- Seggfej! Még meg sem jöttem, és te máris teleszarod a nadrágodat!
- Várj csak, Mimóza, amíg végzek!



Kijött  a  budiból  és  az őrtorony alatt  egy sötét  sarokba kormányzott.  Ott  aztán gondterhelten 
megkérdezte:
- Mi van az ujjaddal?
-  Rendben  van!  Egy  harisnyát  húztam  a  kötésre.  Rudi,  klappolt  minden,  a  holmijaimat 
előkészítettétek?
- Hát persze! Csak a fegyverkiadót kellett egy karton sörrel megvesztegetnünk, mert sehogy sem 
akarta kiadni a fegyveredet.
- Mi folyik itt tulajdonképpen?
Közben ugyanis feltűnt nekem, hogy a laktanyában nagy a nyüzsgés.
- Először is, öt ember megszökött!
- Kik?
- Dettmar meg néhány másik! Már négy napja. Különben pedig, azt hiszem, ma kitör a háború. 
Érkezett néhány jelzés az ellenség tartózkodási helyéről, a király már a környék térképszelvényeit 
tanulmányozza.

Egyre élénkebb, lázasabb lett a szaladgálás, mintha az egész század indulásra készülődne. Müller 
meghagyta, hogy itt várjam meg, és gyors léptekkel lement. Levetettem tengerész-egyenruhámat, 
amelyben nehezen keveredhettem volna el bajtársak között. Már jött is Péter, és futtában egy 
tábori nadrágot dobott oda nekem. Kari zubbonnyal, inggel és csizmával látott el - ugyancsak 
futtában -, Jacktől töltényövet, Martineztől rohamcsomagot, Müllertől a zöld svájcisapkát és a 
fegyveremet kaptam meg. Immár bevetésre készen futottam a már begyújtott motorral várakozó 
gépkocsikhoz, ahol az őrmester üvöltve harsogta a parancsot:
- Gépkocsira!
A barátaimon kívül senki sem sejtette, hogy én is köztük vagyok, és már fel is ugrottam az egyik 
kocsira.
- Ottfelejtettük a sisakodat - súgta oda Müller.
- Seggfej! Mi hasznát veszem a sisaknak, ha hasba lőnek? 
- Mimóza, négy nap!
- Szarházi!
- Nyolc nap!
- Így már jobb, Rudi! Nem tudod, hová megyünk?
- A célunk meglehetősen közel van, olyan nyolcvan kilométerre.
Útközben Péter új sínt és kötést tett az ujjamra, még egy fekete ujjvédőt is ráhúzott. Mindez 
szinte szó nélkül zajlott le, csak Kari figyelmeztette a kocsinkon levő bajtársakat:
-  Fiúk,  mindnyájan  ugyanabban  a  csónakban  utazunk,  és  egymásra  vagyunk  utalva.  Ha 
valamelyikőtök elárulja Csöpit, sajátkezűleg verem szét a pofáját!

Ez hatott, senki sem mert ellenvetést tenni. Nem volt tanácsos kihozni sodrából az egyébként oly 
higgadt Karit,... Csupa kellemes és jól ismert arcot láttam magam körül, mindjárt jobban éreztem 
magam. Az elefánt  Párizsban legalább ebben az egyben nem túlzott,  amikor azt  ígérte,  hogy 
szívélyesen fognak befogadni a „családba”. Persze minden családban van fekete bárány, úgyhogy 
ebben a mi nagy családunkban több ilyen fekete bárányra is számítanom kell.

Átvizsgáltam a rohamcsomagot, néhány tojásgránátot, háromnapi élelmet, a kulacsomat és egy 
kötött sapkát találtam benne, az utóbbit hálás szívvel a fejemre húztam. Az a próbálkozásom is 
elsőre sikerült,  hogy sérült  ujjam ellenére is  helyesen tartsam a fegyveremet,  önkéntelenül  is 
eszembe jutott  a fegyverkiadó, aki tulajdonképpen megszegte a kedvemért  az öreg utasítását, 



amikor kiadta a fegyveremet. Ezért biztosan kijár neki a fenyítés. Még nem tudtam, hogyan, de 
elhatároztam, hogy segíteni fogok rajta. Majd csak kitalálok valamit!

Annyira hepehupás úton haladtunk, hogy beszélgetni is képtelenség volt, de ez már annak a jele 
is volt,  hogy utunk vége felé közeledtünk. Rövidesen el is oltották a kocsik fényszóróit, még 
valami  ötven  métert  tettünk  meg  a  sötétben,  aztán  a  teherautók  megálltak. 
Szakaszparancsnokunk,  egy  hadnagy  figyelmeztetett  bennünket,  hogy  minél  kisebb  zajjal 
szálljunk le.
- Csöpi, te velem maradsz! - vetette oda Müller.
- Jó, de hol van voltaképpen a százados?
- Ő a negyedik szakasszal tart.
- És ki ez a hadnagy, a mi szakaszparancsnokunk?
-  Új  ember!  Egyenesen  a  tisztiiskoláról  érkezett,  még  meglehetősen  fiatal  és  teljesen 
tapasztalatlan!
-  Meg  is  látszik  rajta!  A motorok  zúgása  éjjel  húsz  kilométerre  is  elhallatszik,  ő  meg  arra 
figyelmeztet  bennünket,  hogy minél nesztelenebbül szálljunk le a kocsikról.  De mondd csak, 
Rudi,  hogyan jutott  annak a  nyavalyás  Dettmarnak az  eszébe,  hogy meglógjon? Hiszen a  te 
pártfogoltad volt!
- Azt hiszem, az arabok ígéretei szédítették meg, mint már olyan sokakat előtte. Az arabok azt 
ígérték, hogy mindenkit, aki átszökik hozzájuk, visszajuttatnak a hazájába!
Beszélgetésünk félbeszakadt, a hadnagy akart néhány magatartási szabályt ismertetni velünk:
- Második raj, hozzám!
- Ez nekünk szól - mondtam Rudinak.
-  Ti  fogtok  oltalmazni  engem -  jelentette  ki  a  hadnagy.  Valaki  mögöttem a  fogai  között  ezt 
dünnyögte:
- Akkor nem lesz hosszú az életed!
- Denis őrmester - folytatta a nadnagy , átveszi az első rajt és előre megy!
- Parancsára!
- Bejelölte a térképére a találkozási pontot?

Szakaszparancsnokunk azonban választ nem kapott, mert  Denis  őrmester már útnak is indult a 
rajával. Már régóta ismertem Denist. Öreg, tapasztalt harcos volt, aki nem vette jónéven, hogy 
egy  zöldfülű  parancsolgat  neki.  A többi  kiképzőnk  tapasztalt  katona  volt,  fiatal  korunkban 
behívták őket a seregbe, és már végigharcoltak egy háborút. Később, mint volt hadifoglyokat 
választás elé állították őket, vagy börtönbe kerülnek, vagy belépnek az idegenlégióba. Nekik meg 
volt  annyi  eszük,  hogy  az  utóbbit  válasszák.  Ezek  a  kiképzők  sok  mindenre  megtanítottak 
bennünket, de mindig maguk mutatták be, amit tőlünk követeltek, így aztán mi, egyszerű katonák 
is a hadműveleti  területen kijárt  több mint háromhónapos kemény iskolát  tudhattunk magunk 
mögött.
- Gyere, mimóza, indulunk! - szólt rám Müller.

Egymás mellett, hosszúra nyúlt oszlopba szétbontakozva, az előttünk és az utánunk haladóktól 
pontosan látótávolságot tartva indultunk útnak. Közvetlenül előttünk a hadnagy menetelt, oldalán 
Jackkel, aki a rádiót cipelte. A vidék dimbes-dombos volt, a lejtők és a kapaszkodók állandóan 
váltogatták  egymást.  A  talaj  nem  volt  sziklás,  de  amennyire  a  sötétbe  ki  tudtam  venni, 
meglehetősen kopár, csak itt-ott nőttek rajta bokrok.
- Te, Rudi - vettem fel újra a beszélgetés fonalát -, emlékszel még arra az esetre a lábammal?



Nagyot ugrott oldalt, mintha egy kígyót pillantott volna meg.
- Gyere csak vissza, nem akarlak bántani - nyugtattam meg -, csak nem képzeled, hogy egy ilyen 
hülye miatt, mint te, a hadbíróság elé akarok kerülni? Hiszen mégiscsak a felettesem vagy!
- Hát akkor mit akarsz?
- Rudi, barátilag kérdezlek, miért pont engem választottál ki magadnak a folytonos kitolásaidhoz?
- Annak megvolt az oka!
- Csendet! - dörrent ránk hirtelen a szakaszparancsnokunk. Az idiótája szinte minden ötven méter 
után megállt, mindannyiszor meggyújtotta a zseblámpáját, hogy a térképet tanulmányozza. 

Bennünket csendre intett, 6 maga pedig valósággal céltáblaként kínálkozott fel az ellenségnek, 
amivel persze bennünket is veszélybe sodort.  Azt ajánlottam Müllernek, maradjunk le jobban 
tőle, nehogy bennünket is eltaláljanak az arabok, ha célba veszik ezt a „szentjánosbogárkát”. Bár 
én mindezt nagyon komolyan gondoltam, Rudi majd megpukkadt a röhögéstől.
- Mi van ezen nevetnivaló?

Valóban pukkadozott a nevetéstől. Majdnem keresztülbuktunk a hadnagyon, aki egy alfafűcserje 
elé,  a  földre  terített  térképén  térdelt.  Ezt  tanulmányozta  a  zseblámpája  fényénél. 
Szentjánosbogárka,  tört  ki  újra  Rudi,  és  olyan hangos nyerítésbe  kezdett,  hogy a  mögöttünk 
haladók ijedten vonultak fedezékbe. Jánosbogárka meg rémülten ugrott talpra, de közben elejtette 
a lámpáját, amely a földről egyenesen az arcába világított. Ettől aztán úgy nézett ki, mintha a 
budiban ülne és erőlködne. Mérgesen hörögte;
- Müller, nyolc nap! Nem a cirkuszban vagyunk, hanem bevetésen!
Rudi  meg  egyre  harsányabban  röhögött,  a  földre  rogyott,  s  onnan  mutogatott  a  hadnagyra, 
miközben ezt kiáltozta:
- Jánosbogár, jánosbogár!
- Elég volt, te seggfej - próbáltam őt észhez téríteni, és a nagyobb nyomaték kedvéért gyöngéden 
belerúgtam a hátizsákjába. Erre felpattant és legnagyobb megdöbbenésemre egyenesen a hadnagy 
képébe ordította:
-  Először  is,  már  fél  órája  rossz  irányba  megyünk.  Másodszor,  ha  ezer  méterre  lenne  is  az 
ellenség, már rég eltemethettük volna önt, hadnagy úr!
A megszidott hadnagy egy szót se tudott szólni, nyelt egy párat, s csak azután kérdezte meg:
- Miért?
- Mert maga egy komplett idióta, meg még jánosbogárka is! Néhány lépéssel eltávolodtak tőlünk, 
ott folytatták - most már halkabban - a veszekedést, mindenesetre a hadnagy végre eloltotta a 
lámpáját. Én meg Jackhez fordultam:
- Van összeköttetésed a századossal?
-  Már  fél  órája  senkivel  sincs  kapcsolatom.  Valamennyiük  rádiójának  a  hatósugarán  kívül 
kerültünk.
- Rudi - szóltam kicsit felemelve a hangom.
- Mi van, mimóza?
- Felvegyem a kapcsolatot a századossal?
- Igen!
- Oké! Jack, add ide az adót!

A fegyvereinket is elcseréltük Jackkel, ő átvette a puskámat - külön felhívtam a figyelmét, hogy 
óvatosan bánjon vele -, én meg az ő géppisztolyát. A kapcsolatteremtéshez ugyanis fel kellett 
kapaszkodnom az egyik dombra, ebben a helyzetben pedig a rádiós könnyebben és gyorsabban 



kezelhető géppisztolya jobban megfelelt az én fegyveremnél. Kézigránátjaimat a derékszíjamba 
dugtam. Kihúztam a készülék antennáját, kikapcsoltam a zajszűrőjét, mire állandó zsongás vált 
hallhatóvá, amely számtalan külső zörejjel keveredett. Ezek közül kellett kiszűrnöm bajtársaink 
adóját. Körülnéztem, melyik magaslat biztosíthatja számomra a legnagyobb hatósugarat. Ekkor 
vettem  észre,  hogy  ez  a  táj  valahogy  ismerős  nekem.  De  hiszen  nemrég  éppen  itt  voltunk 
gyakorlaton!
- Rudi! Melyik irányba forduljak?
- Délnek!
-  Jack!  Ott, arra a magaslatra kapaszkodom fel. Keresd meg Pétert és Martinezt és küldd őket 
utánam, a többiek meg húzódjanak előbbre, egészen Müllerig. Sürgős!

Ezzel felkaptam a rádiót a hátamra és felmásztam a jó száz méter magas dombra. Mivel nem 
ismertem az egyezményes hívójelet,  egyszerűen leraktam magam elé a készüléket, és vártam, 
hogy olyasvalakit hívjanak, aki nem válaszol. Ez a valaki nyilván én leszek.
- Jósé! - köszönt rám spanyol barátom, Martinez, aki közben szintén felérkezett a dombtetőre.
- Szevasz, Cigány - viszonoztam az üdvözlését. Az ugyancsak felérkező Pétert pedig megkértem:
- Szemmel tartanád egy kicsit a környéket?
- Oké, Csöpi. Gyere velem, Martinez!

Ezzel magamra hagytak, hogy tőlem mintegy ötven méterre foglalják el figyelőhelyeiket. A hold 
olyan tisztán világított  ezen az éjszakán, hogy több mint száz méterről  semmiféle mozgás se 
kerülhette el a figyelmünket. Egy ideig tétlenül ücsörögtem, csak a rádió egyhangú mormolására 
figyeltem.  Végül  elhatároztam,  hogy  átállok  egy  másik  csatornára,  de  megint  csak  a  búgást 
hallottam.  Újabb csatorna,  megint  semmi.  Tovább folytattam a  hangolást,  míg végül  a  hetes 
csatornán rátaláltam az igazira. Szóval mégsem kerültünk kívül az ellenállomások hatósugarán, 
csak Jack hangolta be rosszul a készüléket.
- Rabló kettő, rabló kettő! - hallatszott a hangszóróból, aztán rövid recsegés után újból:
- Rabló kettő, rabló kettő, jelentkezz!

Majd bolond leszek, amíg a jelszóval nem igazolod magad, te idióta. Hátha turbánt viselsz!
Eszembe jutott Claudine házának a kertje és benne az az áfonyabokor, amely mögül egy turbán 
látszott ki. A hideg is végigfutott a hátamon. Csak azt ne!
- Ali baba hívja valamennyi alállomást. Ali baba hívja valamennyi alállomást. Sorban jelentsetek!
- Na végre, miért nem mindjárt így kezdted!
Hallottam, hogy egy másik hang így válaszol:
- Rabló egyes Ali babának! Semmi!
Ezután én következtem:
- Rabló kettes Ali babának! Semmi!
Ali baba azonban nem reagált a jelentésemre, tovább folytatta a „rablók" jelentéseinek vételét, 
mintha még mindig a hiányzó után nyomozna. Valóban! Ez a holdimádó észre se vette, hogy a 
helyemen vagyok, hogy a „rabló kettes” előkerült! Miután a tizenkettes rabló is jelentett, csend 
lett.  Vigyorogva képzeltem magam elé,  hogy mit csinál  Ali  baba:  felállt,  a  századoshoz siet, 
tiszteleg:
- Jelentem, a „rabló kettes" elveszett!
Lelki szemeimmel láttam, amint a százados nagyot dobbant az algériai anyaföldön és elordítja 
magát:
- Franc beléje! Franc beléje! Próbálkozz tovább!



- Para...
- Fogd be, és tedd, amit mondtam!
Ali babának most kell visszaérkeznie. És valóban! Már hallottam is a hangját a rádióból:
- Rabló kettes, rabló kettes! Jelentkezz!

Mondd meg a hívójelet, különben nem kapsz választ, te szarházi! Összerezzentem, mert öt-hat 
méterre  tőlem  megmozdult  valami.  A  földre  vetettem  magam  és  csőre  töltöttem  a 
géppisztolyomat.
- Ne lőj, én vagyok az - súgta felém Péter, aki hason kúszott hozzám és közölte:
- Csöpi, kereken hetven ellenséget fedeztünk fel. Látod innen Martinezt?
- Igen!
-  Harminc  méterre  alatta,  kissé  oldalt  helyezkedtek el.  Bennünket  nem vettek  észre,  teljesen 
biztonságban érzik magukat.
- Rohanj Rudihoz és mondd el neki! Én meg a királynak jelentem!
- Van már összeköttetésed vele?
- Van. Menj már, csak vigyázz, nehogy a jánosbogárka is tudomást szerezzen róla!
- Kicsoda?
- Hát a hadnagy, te majom!

Elvigyorodott,  majd  nesztelenül,  hétrét  görnyedve  elfutott.  Éppen  úgy  nézett  ki,  mint  egy 
alfafűcserje, csak éppen mozgott.
- Ali baba, itt rabló kettes. Jelentkezem.
- Rabló kettes? Itt Ali baba. Na végre! Hol bujkáltok?
- Ali baba, itt rabló kettes. Add nekem személyesen a főnököt, de tüstént!
- Rabló kettes, itt Ali baba. Jelentsd a hosszú hallgatásotok okát!
- Ali baba, itt rabló kettes. Ide figyelj, te éjjeliőr! Ha nem adod nekem azonnal a főnököt, ott 
helyben lövetlek agyon!

Ez a  fenyegetés  hatott,  Ali  baba  nem ellenkezett  tovább.  Számoltam a  másodperceket  és  az 
életembe  fogadtam  volna,  hogy  legkésőbb  tíznél  jelentkezik  a  király.  Közben  már  Rudi  is 
közeledett hozzám. Karit és néhány másikat az állásba küldte, ő maga pedig mellém térdelt. A jó 
öreg seggfej, őbenne aztán igazán megbízhat az ember!
- Rabló kettes, itt Ali baba - harsant a rádióban a főnök hangja. Na végre, Ali baba személyesenl 
Hagytam, hogy még néhányszor szólítson. Müller meg kajánul vigyorgott hozzá.
- Ali baba rabló kettesnek! Közölje az álláspontját!
- Rabló kettes Ali babának. A legutóbbi gyakorlat színhelye! Vendégek érkeztek.
-  Kovács,  te  agyalágyult  mongol!  Ha  nem  hagyod  abba  rögtön  a  szemtelenkedést, 
megtévesztésért sajátkezűleg lőlek főbe a kórház előtt!
Rudihoz fordultam:
- Helyzetmeghatározást!
- K1 B8, dél-délkelet 422!
Továbbadtam a királynak ezeket az adatokat, ő meg tajtékozni kezdett:
- Ali baba rabló kettesnek. Most már elég volt, Kovács, komolyan beszélek!
Rudi fejcsóválva mormogta: „Szegény főnök!”
Zavartalanul folytattam:
- Rabló kettes Ali babának! Én is! Helyzetünk K1 B8, 422-es magasság, dél-délkelet. Körülbelül 
hetven vendég!



- Kovács, nyolc nap „gumival” a kórház engedély nélküli elhagyásáért!

Ez annyit jelenten, hogy a százados nyolcnapi fogdát sózott rám, leborotvált fejjel és fél zsolddal 
súlyosbítva. A „gumi” pedig azt jelentene, hogy ez a nyolc nap akár harmincra is nőhet, ugyanis a 
százados a rólam szóló jelentést felterjeszti az elöljáró parancsnokságnak, s fönn az illetékes még 
néhány  napot  rátesz.  Ahogy  aztán  a  jelentés  továbbvándorol  az  egyre  magasabb 
parancsnokságokra, mindenütt tovább dagad a fenyítésem, ráadásul olyan személyek döntésével, 
akik nem is  tudják,  kit  fenyítenek.  A büntetés mértékét csak akkor rögzítik véglegesen,  ha a 
jelentés valahol végre elakad.

Egykedvűen feleltem:
- Rabló kettes Ali babának. Értettem.
- Kovács, a hadnagyot!
- Rabló kettes Ali babának. Nem lehet, kikapcsoltuk.
- Ki vezeti az osztagot?
- Rabló kettes Ali babának. Müller káplár! Kapcsolom. Gyere, Rudi, most te kerülsz sorra!
Rudi átvette a mikrofont:
- Ali baba, itt rabló kettes, Müller rajparancsnok. A géppisztolyállásban! Az ellenség a 422-es 
magaslat lábánál helyezkedik el, Biwak dél-délkelet!
-  Rabló kettes,  itt  Ali  baba.  Hódolatom! Mi körülbelül  háromórai  járásra  vagyunk maguktól. 
Egyik részlegünk délről közelíti majd meg magukat, utána egy másik délnyugatról, a harmadik 
nyugatról,  aztán egy délkeletről,  egy pedig keletről.  Ha érintkezésbe kerülnek az ellenséggel, 
azonnal jelentsék!
- Ali baba, itt rabló kettes. Értettem.
- Rabló kettes, itt Ali baba. Semmiféle kockázatot! A hadnagyot továbbra is tartsák őrizetben! Ne 
magyarázkodjon, mindent értek! Csöpit vegye a védőszárnyai alá!
- Ali baba, itt rabló kettes. Minden világos.
- Négyig rádiótilalom!
Kikapcsoltam a készüléket és megkérdeztem Rudit:
- Mi van a szentjánosbogárral?
- Alszik!
- Tréfálsz?
- A tréfálkozás ideje lejárt, mimóza.
- Oké!
- Leütöttem, megkötöztem, a száját betömtem és így dugtam egy zsákba. Elvégre nem leszünk 
öngyilkosok!  Mimóza,  a  következő  bevetéshez  Pétert,  Güntert  és  Martinezt  vidd  magaddal! 
Három másik velem jön, Kari pedig itt  marad és a géppuskájának az irányzóját állandóan az 
ellenségen tartja. Jack szolgálja őt ki, két másik pedig a hátát fedezi! A rádiót magamhoz veszem 
és az embereimmel a domb jobb oldala felől cserkészem be az arabokat, te meg a tieiddel bal 
felől. Ha az ellenség pontban háromötvenöt előtt el akarná hagyni a helyét, Kari innen azonnal 
tüzet nyit rá! Hogy mit kell neked ebben az esetben tenned, nyilván világos a számodra. Nos, 
egyeztessük az óráinkat!... Oké!...Oké! Sok szerencsét, mimóza!
- Neked is, seggfej!
- Négy nap.
- Szarzsák!
- Nyolc nap!
- Te, Rudi, azt hiszem, továbbszolgálatra kell majd jelentkeznem, mert az öt év nem lesz elég a 



tőled kapott fenyítéseim letöltésére.
- Na, tűnés, te agyalágyult mongol!

Gyorsan  magam  köré  gyűjtöttem  a  rámbízott  embereket,  majd  velük  együtt  kissé  lejjebb 
húzódtunk a völgy felé, hogy nyugodt körülmények közt tájékoztathassam őket az előttünk álló 
bevetésről:
- Péter, nekünk bal felől kell megközelítenünk őket. Mi a véleményed?
-  Minél  közelebb  kell  kerülnünk  az  arabokhoz,  de  úgy  hogy  közben  ne  keresztezzük  Kari 
lővonalát.
- Helyes, Péter, te, meg Günter lelopakodtok a lejtő közepe tájáig! Mi ketten Martinezzel egészen 
az aljára megyünk. Oké?
- Nem, én ereszkedem le!
- De neked vannak világító puskagránátjaid!
- Na és?
- Nyasgem, te porosz ólomkatona! Négy előtt öt perccel kezdődik a tánc, akkor kezdi Kari a 
kaszálást. Ha az arabok előbb akarnak felkerekedni, mi kötjük le őket. Ez Rudi parancsa! Sok 
szerencsét, Péter!
- Neked is, Csöpi! És ne feledkezz meg arról a kilenc karton sörről, ami ránk vár, ha az egésznek 
vége.
- Nem iszom sört!
Martinezzel  együtt  elindultunk  a  veszélyes  útra.  Közben igyekeztem megbizonyosodni  arról, 
hogy társam megértette-e, mi lesz a teendőnk.
- Si, hombre - volt a válasz, s attól fogva több szó nem esett köztünk.

Körülbelül harminc méterre közelítettük meg az arabokat, ott egy kis dombocskán lefeküdtünk és 
figyeltük őket. Kicsit szorongtunk, hiszen az ellenség harcosairól az hírlett, hogy valamennyien 
mesterei  a  közelharcnak,  a  kézitusának,  kelet-európai  oszágokban  képezték  ki  őket  a 
partizánharcra.  További  előnyt  jelentettek az araboknak -  létszámfölényük mellett  -  a  duartei 
romos várfalak, amelyeket néhány itt tartott gyakorlat alkalmával már jól megismertünk ugyan, 
de most az ellenség számára biztosítottak fedezéket. Remélhetőleg nemsokára megjön a főnök, 
rég nem voltam már ilyen szarban!

Mindenesetre a mi javunkra szólt a meglepetés hatása, ezenkívül a fegyverzetünkre se lehetett 
panasz, hiszen egy géppuskával, egy gránátvető puskával, négy puskával, négy géppisztollyal és 
fejenként hat-hat kézigránáttal voltunk ellátva.

Az  órám  3.50-et  mutatott!  Finoman  oldalba  böktem  Martinezt  és  jeleztem  neki,  nehogy  a 
rövidesen  kezdődő  tűzpárbaj  elején  vaktában  kezdjen  lövöldözni.  Úgy  terveztem,  hogy  nem 
áruljuk el állásunkat idejekorán, csak akkor nyitunk majd tüzet, amikor az arabok az előttünk 
húszméternyire húzódó patakmederbe kanyarodnak.

Kari, a folyami tengerész, egy perccel korábban nyitott tüzet az ellenségre. Az arabok rémülten 
rohantak szerteszét. Martinez felkapta a puskáját.
- Hombre, várj még! - szóltam rá a cigányra. Még korainak tartottam. Az arabok az egyik fal 
mögött találtak menedéket Kari tüze elől, Péternek viszont jó célpontot nyújtottak. Bumm! Az 
egész duartei romhalmaz egyszeriben nappali fényben úszott.
- Na cigány, olé!



- Jósé, toro, olé - felelte társam. Elhajítottam az egyik kézigránátomat, kilőttem az egész táramat, 
majd  egy újabb tojás  és  egy  újabb tár  következett.  Valaki  újabb  világítórakétákat  lőtt  fel,  a 
romokat ismét nappali világítás borította el, de már egyetlen arabot sem láttam, ököllel oldalba 
vágtam Martinezt,  mert  ez  az  ökör  már  az egész tölténykészletét  értelmetlenül  elpuffogtatta. 
Mintegy  husszonöt  arabot  pillantottam meg,  akik  déli  irányba  menekültek,  közben  időnként 
hátrafordultak és visszafelé tüzeltek - és máris valamilyen nagyobb tárgy repült felénk.
- A fenébe, Martinez, húzd le a fejed!

Bumm! A gránát nyolc méterre tőlünk robbant, tehát a becsapódás után még valamelyest odébb 
gurult  a  lejtőn.  Rögtön  utána  a  puskagránát  robbant  a  közelünkben.  Ez  csakis  Pétertől 
származhatott. Várj csak, ezt még visszakapod, te disznó porosz!
A patakmederben két arab állt magasra emelt kézzel.
- Martinez, ne lőj! De mégis, gránát van a kezükben!
-  Disznók  -  átkozódott  a  társam  tüzelés  közben.  Három  arabot  terített  le,  a  harmadik  egy 
alfafűbokor mögött lapult. A mi oldalunkon csend lett, Kari géppuskája is elhallgatott, csak a 
túlsó oldalról,  Rudi  felől  hallatszott  itt-ott  néhány lövés.  4.06 volt!  Óvatosan felemelkedtem. 
Semmi!  Végre  meghallottuk,  hogy  a  távolban  a  főnökünk  közeledik  a  hordájával.  A 
világítórakéták folyamatos fényében a létszámával egyszerűen elsöpörte az ellenséget, ehhez már 
semmiféle művészet nem kellett.
- Mit szólsz? - kérdeztem Martinezt.
- Bona! - vigyorgott a fekete majom.

A lejtő alján legalább tizenöt halott feküdt, arra már gondolni sem akartam, hogy hány súlyos 
sebesült,  ez  a  szörnyeteg  meg  úgy  viselkedik,  mintha  valamelyik  aréna  dísztribünjén  ülne. 
Keserűséget és valami megmagyarázhatatlan dühöt éreztem, úgy látszik, a spanyol is felfogta. 
Elsápadt, reszketés fogta el és nyugtatni kezdett:
- Calma Jóséi Bona Jósé, calma! (Nyugodj meg, Jósé! Minden rendben, Jósé, nyugalom!)
- Te nyavalyás, olívazabáló cigány! Tűnj el a szemem elől!

Még a géppisztolyomat is ráfogtam. Néhány támolygó lépéssel elhátrált előlem, majd olyan gyors 
futásnak eredt felfelé a lejtőn, mintha száz arab kergetné, közben egyre azt kiáltozta:
- Káplár! Káplár! Jósé meghibbant, Szűzanyám, Jósé meghibbant!

A térdem  megroggyant,  le  kellett  ülnöm.  Úgy  érzem,  nem  kell  szégyenkeznem azon,  hogy 
könnybelábadt  a  szemem,  és  ebben  a  pillanatban  csak  azt  kívántam,  bárcsak  anyám  ölébe 
temethetném az arcomat. Ugyanez történt nyolc éve velem, amikor egyszer az iskolával voltam 
barlanglátogatáson,  ahol  felrobbant  egy  karbidlámpa,  s  a  fúvókája  a  barátom  halántékába 
fúródott.  A kilencéves srác ott helyben meghalt.  Sokáig magamban hurcoltam és voltaképpen 
sohasem felejtettem el azt a látványt.

-  Feküdj!  -  kiáltott  rám  valaki.  Hasravágtam  magam,  egy  lövést  és  egy  tompa  robbanást 
hallottam, aztán a patak fölött egy testet láttam átrepülni, amely két méterrel odébb, a bozótban 
landolt. Vajon hányan fognak még a szemem láttára meghalni?
- Nálad minden rendben van, Csöpi? - hallottam Péter hangját.
- Minden rendben, Péter! Gyere, nézzük meg, mi a helyzet! De egyetlen arabhoz se nyúlj, lehet, 
hogy valamelyik kibiztosftott kézigránátot rejteget maga alatt. Láthattad az imént...



Egymástól öt méterre, lassan, lépésről lépésre óvakodtunk előre a várrom felé. Már megint képes 
voltam teljesen a feladatomra összpontosítani, gondolom, egy katicabogár se mozdulhatott volna 
meg  anélkül,  hogy  észre  ne  vettem volna.  Az  elénk  táruló  kép  olyan  borzalmas  volt,  hogy 
valósággal  a  kísértetek  birodalmában  éreztem  magam.  A patakban,  amelynek  vizét  vörösre 
festette a vér, két holttest feküdt. Másik három a patakparton hevert, testük súlyosan meg volt 
csonkítva.  Az  alfafűbozótban  is  találtunk  egyet,  ennek  a  feje  vált  le  a  nyakáról.  Szanaszét 
fegyvertörmelékek és ronggyá tépett ruhadarabok hevertek. A várrom falához értünk, ott újabb 
három tetem feküdt,  meg egy negyedik is,  ennek a  fél  törzsét  szakította  le  a  robbanás.  Egy 
pillanattal később az egyik falmaradvány mögött megtaláltuk a szerencsétlen törzsének a másik 
felét is.

Pattanásig feszített idegekkel osontunk tovább egyik szöglettől a másikig. A velünk szemben levő 
dombvonulat  felől  századosunk  vezényszófoszlányai  szűrődtek  át  hozzánk.  Századunknak  a 
környék minden egyes négyzetméterét át kellett fésülnie, még ha napokat vesz is igénybe. 

Különváltam  Pétertől.  Egyszercsak  gyanús  zajt  hallottam  bal  felől,  mire  villámgyorsan 
megpördültem. Oldalt szökkentem, közben a nyakamba húztam a fejem, a vállamra estem, még 
egy  darabig  tovább  gurultam  és  szinte  gépiesen  tüzet  nyitottam.  Magam  is  szinte  halálra 
rémültem a fegyver is megremegett a kezemben, amikor a lövéseknek a rom falairól visszaverődő 
fültépő visszhangját meghallottam. Éppen tárat cseréltem, amikor egy halálos sebet kapott arab 
esett térde előttem. A fal mögül, amelyre az imént a tüzet zúdítottam, Rudi ballagott elő!
- Köszönöm... Neee, te bárgyú nyugati gót!

Égnek emelte a kezét, de jobbjában változatlanul a géppisztolyát szorongatta, baljában pedig egy 
kézigránátot tartott. Én ugyanis hanyattfekve már előbb kissé megemeltem a fejem és vállam, 
csőre töltöttem a fegyveremet és három méterről megcéloztam a rajparancsnokom homlokát. Újra 
kérlelni kezdett;
- Mimóza, kérlek, ne!
- Te seggfej, mit lopakodsz így a hátam mögött?
Rudi ellazult, mellém ült, és a sarokban fekvő arab tetemére mutatva így szólt:
- Ha te el nem kapod ezt a pofát, már nem lenne a helyén a fejem!
- Kár!
- Miért?
- Hogy még mindig a nyakadon a fejed!
Keményen oldalba bökött, úgyhogy elejtettem a géppisztolyomat, amely esés közben nekiütődött 
a sérült ujjamnak. Rudi észrevette, hogy a fájdalomtól eltorzult az arcom:
- Sajnálom, Csöpi!
-  Ezt  már  mondtad  egyszer.  Legközelebb,  ha  a  fejed  forog  kockán,  majd  segítek  kicsit  az 
araboknak, erre mérget vehetsz. Rudi, az az érzésem, hogy a cécónak vége, egy arab sem él már, 
különben nem üldögélnél itt ilyen kényelmesen!
Úgy látszik, helyesen ítéltem meg a helyzetet, mert Rudi egyetlen szót sem vesztegetett többé a 
kérdésemre, illetve csupán egy tömör kérdéssel felelt:
- Mennyi, mimóza?
Mivel nem gondolhatott másra, csak arra, hogy hány hullát számoltam össze, ugyanilyen tömören 
csak ennyit mondtam:
- Nyolc és fél.
- Nálam tizenkettő!



- Közülünk senki sem sebesült meg?
- De igen, hárman!
- Kik azok?
- Például Schmidt, aki odafönt, Kari mellett volt megfigyelő. A figyelmeztetések ellenére felállt 
és távcsövön figyelte a menekülő ellenséget. Közben eltalálta egy golyó.
- Súlyos?
- Csak egy lyuk van a két szeme közt.
- Hát az hogy lehet, hisszen a távcsövet tartotta a szeme előtt?
- De a távcső lencséit tisztogatta, a zsebkendője még most is a kezében van.
- És kinek történt még baja?
-  Az  a  kettő  megérett  a  bolondokházára!  Képzeld  csak,  ketten  üldöztek  egy  arabot,  aztán 
összevesztek azon, hogy melyikük lője le. Az arab pedig megfordult és egy adat sörétet eresztett 
beléjük. Most mind a ketten óbégatnak, hogy viszket a seggük. Pedig még szerencséjük is volt, 
hogy az arab csak rozsdás szögekkel lőtt rájuk, azt is harminc méterről.
- Végül is ki intézte el az arabot?
- Jack!
- És hol vannak most a mieink, Rudi?
- Jack Karllal együtt a magaslaton áll őrt. A többi mind ezeket a majmokat fogdossa össze.
- Hány halott van?
- A tiéddel együtt húsz és fél.
- Te ökör! És ezek itt, a romok között?
- Ezeket számolja össze Kari! Úgyis egész idő alatt hason-fekve lustálkodott.
Megint lövéseket és géppuskaropogást hallottunk a közelben. Nem zavartattam magam, tovább 
kérdezősködtem:
- Mit gondolsz, Rudi, megtaláljuk Dettmart és a társait?

Közvetlen  közelünkben  megmozdult  valami.  Mintha  vezényszóra  cselekednénk,  mindketten 
oldalt gurultunk és villámgyorsan célra tartottuk a fegyverünket. Ha ez így megy tovább, mégis 
csak  ki  kell  még  valakit  nyírnunk  ma!  Az  az  ember  pedig,  akire  a  földen  hasalva  a 
géppisztolyainkat ráfogtuk, nem volt más, mint Martinez, önkéntelenül elvigyorogtam, amikor 
megláttam ezt a púpos ősembert. A hülyéje meg bizalommal nézett farkasszemet géppisztolyaink 
csövével és vigyorogva csak ennyit mondott:
- Que se pássá, hombre? Calma ét neurio! (Mi történt, emberek? Csak nyugalom és hidegvér!)

Kezében egy zsákmányolt géppisztolyt tartott. Riadt arccal figyelmeztetett bennünket valamire, 
ami a túlsó oldalról közelített felénk. Rudi, meg én - ahogyan belénksulykolták - villámgyorsan 
arra fordultunk. Ezúttal személyesen a főnököt pillantottuk meg a fegyvereink csöve előtt. Ő is, 
két  rádiósa,  meg  további  négy  kísérője  is  kővé  meredt  és  mintegy  harminc  méterre  tőlünk 
megállt, mintha valami falba ütközött volna.
- Rudi, megtegyük? - tréfálkoztam.
- Ezáltal elkerülhetnénk a te nyolc napod a „gumival” - adta vissza ugyanolyan halkan.
- Kovács, hozzám! - harsogta a százados.
- Nem tudok odamenni, százados úr, sebesült vagyok!
Közelebb jött. Rudi mellém ült, hozzám hasonlóan a térdére könyökölt, és így vártuk meg, amíg a 
százados szétvetett lábakkal megáll előttünk. Mélyet sóhajtott, majd csak annyit kérdezett:
- Hol van a hadnagy?
Egymásra néztünk Rudival.



- A jánosbogárkád felől érdeklődik - tolmácsoltam neki.
Ő meg velem egy időben bökte ki:
- A szentjánosbogara? A francba is, róla teljesen megfeledkeztünk. Remélem, nem fulladt meg...

Felugrottunk és futva tettük meg a patak mentén visszafelé azt a négy-ötszáz métert. A százados 
szitoközönt küldött utánunk és lassan követett bennünket. Rudival egy halott mellett futottunk el.
- Mimóza, kilenc és fél! - jegyezte meg Rudi szárazon. Egyszer csak megállt: - Itt kellene lennie!
- Kár, hogy már kivilágosodott!
- Miért?
- Mert sötétben könnyebben megtalálnánk egy jánosbogarat!
Felemelt kezemmel jeleztem a lassan közeledő századosnak és kíséretének, hogy álljanak meg.
- Helyes, százados úr, fogadjon szépen szót -, mormogta Rudi.

Ezzel egyidejűleg egy hosszúkás tárgyra mutatott, amely a földön hevert. Az a terepszínű sátorlap 
volt, amellyel a gúzsba kötött hadnagyot letakarták. A hadnagy nem mozdult, nyilván felhagyott 
minden szabadulási kísérlettel. Levettem a sapkámat, helyette a kötött sapkát húztam a fejemre, 
jó mélyen a fülembe húztam, az ujjamat a számra téve figyelmeztettem Rudit, hogy maradjon 
csendben, és a sátorlaphoz osontam. Ott, ahol a hadnagy fejét sejtettem, letérdeltem és egyetlen 
mozdulattal lerántottam a sátorlapot.
-  Brrr!  Az  istenit,  ez  bűzlik!  -  szitkozódott  Rudi  és  pár  lépést  visszahőkölt.  Gyorsan 
megszabadítottam a hadnagyot a szájába dugott töméstől és magam is hátrább léptem. Rudinak 
csak ennyit mondtam:
- Elnézést kérek, de honnan tudhattam volna, hogy éppen most szarja össze magát? A kötelékeitől 
te szabadítsd meg, én már nem kapok levegőt.

Az előttünk heverő hadnagy csak tátogott, akár a partra vetett hal, egy szót sem tudott kinyögni. 
Rudi feloldotta a kötelékeit és felszólította:
- Most pedig a patakhoz mész és megmosod a segged, mielőtt a százados ideérne!
A megkínzott ember ellenvetés nélkül engedelmeskedett, sürgősen eltűnt a partmenti bozótba. 
Rudihoz fordultam:
- Mondd csak, miért ütötted rögtön le?
- Ez a hülye simán keresztül akart lőni! Talán nem is lett volna kár értem, de gondold csak el, mi 
történt volna veletek?
- Már rég nem élnénk. Még így is  jó nagy adag szerencsére volt  szükségünk. Szerencsénkre 
délkelet felől fújt a szél, ami itt ritkán esik meg. Csak ezért nem hallottak meg bennünket az 
arabok!

Hadnagyunk rémült kiáltása szakított félbe bennünket. Egy hulla úszott el mellette.
- Az már kész van! - nyugtatta meg Rudi. - Már nem kell félned, jánosbogár. Gyere már ide!
Megéreztem, hogy szakaszparancsnokunkban egyre inkább felmegy a pumpa, megkértem hát 
Rudit, hogy két percre hagyjon magamra a fickóval.
- Nem!
- Tűnj el, különben golyót eresztek a hasadba!
- Hát jó, mimóza! Egy null a javadra!
- Nem úgy van az, inkább kettő egy a te javadra -, vetettem ellene, miközben a merev ujjammal a 
bal lábamra mutattam. Rudi  néhány lépésnyire eltávolodott,  így lehetőségem nyílt  arra,  hogy 
néhány hasznos tanácsot adjak a hadnagynak, amelyekre csak hálás bólogatással válaszolt. Csak 



ekkor jeleztem Müller-nek, hogy visszajöhet.
- Gyere, te viking!
A viking közben lehiggadt. Amikor a hadnagy békejobbot nyújtott neki, kegyesen legyintett:
- Jól van, jól van, hadnagy úr. Felejtsük el!

Kíváncsi  tekintete  valósággal  keresztüldöfött,  miközben  a  százados  felé  lépkedtünk.  Négy 
méterrel  előtte karon ragadtam Müllert,  megálltunk. A hadnagy még kettőt  lépett  előre,  majd 
jelentette:
-  Alázatosan  jelentem,  egy epilepsziás  roham miatt  parancsot  adtam Müller  káplárnak,  hogy 
üssön le.

A főnök lekapta fejéről a svájcisapkáját, földhöz csapta és megtaposta. Alig lehetett érteni, hogy 
mit ordítozik egyre nagyobb hangerővel, mert dühében valósággal szájzárat kapott.
Megkérdeztem Rudit:
- Mi a véleményed, nem kellene idehívni az egészségügyist?
- Még nem, csak majd, ha elájul!
Mire a főnök végre leszállt a sapkájáról, az úgy nézett ki, mintha egy egész hadosztály vonult 
volna keresztül rajta. A százados összefonta kezét a háta mögött, előreszegte a fejét és nagyokat 
fújtatva - akár egy gőzmozdony - egymagában felkapaszkodott az egyik dombra.
- Hadnagy! - szólalt meg csendesen Rudi, majd amikor az feléje fordult, folytatta: - Minél előbb 
tűnjön el innen. Vigye magával ezt a hat legényt itt, aztán siessen vissza a szakaszához!
Barátságosan odabólintottam a hadnagynak, ő aztán magához intette a százados hat kísérőjét, de 
előbb még lehajolt a százados sapkájáért.
- Ha felveszed, szétlövöm a mancsodat! - förmedtem rá.

Villámgyorsan visszarántotta a kezét, mintha parázshoz ért volna. Rudi meg akkora ordítással 
támasztotta alá a figyelmeztetésem, hogy magam is összerezzentem. A hadnagy és a hat kísérő 
úgy állt  ott,  mintha földbe  gyökerezett  volna a  lábuk.  Talán  azt  hitték,  hogy nyomban tüzet 
nyitunk  rájuk.  Végül  aztán  nagy  szökkelésekkel  elhordták  magukat,  a  hadnagy  játszotta  a 
stoplámpa szerepét.  Rudi,  meg én élvezettel  figyeltük őket,  hanyatt  vetettük magunkat és ott 
folytattuk  a  röhögést,  ahol  alig  három órája  abbahagytuk.  Észre  se  vettük,  hogy a  százados 
hirtelen előttünk termett.

- Müller, jelentsen! - csak ezekre a szavakra tértünk magunkhoz.
Felpattantunk, Rudi tisztelgett és belefogott:
-  Tűznyitás  3.54-kor  egy  géppuskával,  mellette  egy  töltővel  és  két  hátbiztosítóval.  A 
jobbszárnyon két géppuska a lejtő közepén, a  balszárnyon egy gránátvető puska és még egy 
puska. Továbbá két rohamosztagos az ellenség balszárnyán, körülbelül harminc méterre. Jobbról 
két  rohamosztagos  száz  méterre!  Saját  veszteség  egy  halott,  két  sebesült,  az  ellenség 
veszteségének megállapítása folyamatban.

A százados elégedetten bólintott. Meg is volt rá minden oka, hiszen most biztosan előléptetik! Ha 
bemegy a vezérkarhoz és jelenti ezt az eredményt, amelyet egy századnyi újonccal a helyőrségtől 
ötven  kilométerre  ért  el,  még  a  tábornok  is  tisztelettel  emeli  meg  előtte  a  képijét.  Sikerünk 
nyilván az egész ezrednek megbecsülést szerez, hiszen kizárólag kiképzőszázadokból állt, tehát 
csak arra szolgált, hogy kiképzett légiósokkal lássa el a harci ezredeket. A százados tömören csak 
ennyit válaszolt Müller jelentésére:



- Gratulálok... Őrmester!
Még mielőtt az utolsó szót kimondta volna, én máris megragadtam és jó erősen megráztam Rudi 
kezét:
- További sok szerencsét kívánok, Rudi!
- Kovács! - förmedt rám a százados.
- Százados úr?
- A rádiót, de iziben!
- Azt javasolnám, százados úr, inkább ön fáradjon majd fel a dombtetőre, mert ott jobbak a vételi 
lehetőségek!
- Tűnés!

Úgy  tettem,  ahogy  parancsolta.  Miközben  felcaplattam  a  dombra,  egy  s  más  megfordult  a 
fejemben. Vajon mi az oka, hogy egyes bajtársak olyan biciklistákká válnak, hogy a százados 
svájcisapkáját  is  hajlandók felszedni  a  földről?  Hadd tegye meg ezt  ő  maga,  hiszen ő vágta 
földhöz...

Még mindig kilátásban volt számomra a nyolcnapi fogda a „gumival”. Mindenesetre a fejemet 
már  nem  kell  hozzá  leborotválniuk.  Sokkal  kellemetlenebb  volt  zsoldom  felének  a 
fogdafenyítéssel együttjáró megvonása, meg a „gumi” miatti megtoldás. Ha így megy tovább, 
többet leszek a fogdában, mint ahányszor ebédet kapok. Hát én még viszonzásul a következő 
napokban jó néhányszor borsot török az orrotok alá, amíg egyet-mást meg nem tudok a közelmúlt 
eseményeiről. Majd csak adódik valamikor alkalmam arra, hogy négyszemközt elbeszélgethessek 
a századossal, akkor pedig - akár akarja, akár nem - kénytelen lesz elmondani néhány dolgot, 
még ha géppisztollyal kell is rábírnom!

Hirtelen eszembe villant, hogy egyes urak előléptetését alaposan elszúrhatnám. Könnyűszerrel 
keresztülhúzhatnám a számításukat. Várj csak, te ezredesjelölt,  veled kezdem! Egy ízben arra 
oktattak bennünket, hogy mi, egyszerű közkatonák is jogosultak vagyunk arra, hogy tiszt uraink 
hibáit, tévedéseit az elöljáró szervnek jelentsük. Próbáljon csak továbbra is úgy kezelni engem, 
mint egy kis kamaszgyereket, aki szeret háborúsdit játszani! Szerintem inkább arra szolgáltam 
volna rá, hogy tábornok legyek! Hiszen ha én nem figyelek oda, minden rosszul sülhetett volna 
el. Egyenesen az arabok karjaiba futottunk volna - még elgondolni is borzalmas, mi történt volna!
Ezzel kapcsolatban azt is érdekes lett volna megtudni, ki tehet arról, hogy a rajunk egy teljes fél 
órán át rossz irányban haladt: a jánosbogárka vagy talán a százados?

Még egyszer visszapillantottam rájuk, és azt láttam, hogy a százados éppen a svájcisapkájáról 
veri  le  a  port.  Rudi  -  gondoltam  magamban  dühösen  -,  ha  te  szedted  fel  neki,  lőttek  az 
őresterségednek, erről gondoskodom!
Váratlanul valaki megszólalt mellettem:
- Csöpi!
- Péter! Hát te hol bujkáltál eddig?
- A rádiónál voltam. Már régóta a századost hívogatjuk.
- Hozd ide azt a vacakot!
- Nem, inkább menjünk fel Karihoz! Majd a százados utánunk jön.

Eközben  a  század  egyik  újabb  szakasza  érkezett  be.  Az  újonnan  jöttek  megtekintették  a 
patakmenti hullákat, majd a szakaszparancsnokuk olyan hosszú láncban helyezte el őket az egyik 



lejtőn, hogy az egész környéket szemmel tarthatták. Mintha csak egy nagy ravatalnál állnának 
díszőrséget! Péter meg én a felé a domb felé baktanunk, amelyen Kari  települt  a rádióval,  a 
százados Rudival kissé lemaradva követett bennünket. Már hosszabb ideje egy „Biper” típusú 
egymotoros felderítő repülőgép körözött nagy hurkokban felettünk.

Felértem a domb tetejére. Ekkor láttam meg, mi történik a domb túlsó lejtőjének lábánál: a mi 
embereink a halottakat fosztogatták. Utálkozva fordultam Karihoz:
- Disznóság, ami itt folyik, Kari! Mit csinálnak azok ott lenn?
- Hello, Csöpi, üdvözöllek!
- Felelj a kérdésemre!
-  Ezek a disznók kikutatják az arabok zsebeit  Már azt  is  láttam, hogy egyesek zsebredugtak 
valamit. Legszívesebben közéjük eresztenék egy sorozatot, elhiheted, Csöpi!
- Hol van Schmidt?
- Már elvitték. Az a két kakas is inkább egy adag ólmot érdemelt volna ahelyett a rendjel helyett, 
amit most bizonyára megkapnak!
- Ez már engem nem érdekel. Kari! Éhes vagyok.
- Én is.
- Kovács! - hallottam a százados parancsoló hangját. Már csak alig néhány lépésnyire volt tőlünk.
- Öregem - dörmögtem -, ez az önjelölt ezredes is kinyalhatná!

De azért sarkon fordultam, néhány lépést tettem a főnök felé, közben azonban úgy színleltem, 
mintha merev lenne a lábam. Szerencsére éppen a legjobb pillanatban ért oda Péter, aki a rádiót 
hozta  a  századosnak.  Na,  most  az  öreg  bajkeverő  egy  ideig  azzal  lesz  elfoglalva,  hogy 
parancsözönnel tépázza mindenki idegeit. Már kezébe is kapta a kagylót, akár ott is hagyhattam. 

Közben Rudi lépett hozzánk:
- Összecsomagolhatsz Kari, leváltottak bennünket!
Megvártam, amíg rajparancsnokunk leül, aztán éles hangon megkérdeztem:
- Őrmester, maga vette fel a földről az ezredes sapkáját?
Rudi elvörösödött, akár az érett paradicsom. Szelídebb hangnemben folytattam:
- Jól van, Rudi, csak megkérdeztem. Állítsd le magad! Hogyan tovább?
- A rajunk három új embert kap és a százados közvetlen közelében kell tartózkodnunk.
-  Az  ezredesében  -  helyesbítettem,  bár  még  erősen  kérdéses  volt,  hogy  tétlenül  fogom  e 
végignézni a főnök előléptetését.
- Mit jelentsen ez, Mimóza?
-  Kár,  hogy  te  most  egy  rendfokozattal  túl  magasra  kerültél  számomra.  Most  már  nem 
nevezhetlek seggfejnek. Pedig az maradsz, ez az én elégtételem.

Dühös villanást láttam Rudi szemében. Barátságos kötekedésünk sohasem fog megváltozni, se 
most,  se  később.  Ez  kicsit  megmelengette  a  szívemet.  Valamelyest  enyhítettem  a  csípős 
hangnemen és a feszültség feloldása érdekében témát váltottam:
- Mit akart a főnök tőlem, Rudi?
- Be akart téged számoltatni, hogyan sikerült felvenned a rádiókapcsolatot ekkora távolságról.
- Rólam beszélgettetek?
-  Ez  aligha  volt  elkerülhető,  hiszen  pontosan jelentenem kellett  a  történtekről.  Péter  és  Kari 
számíthat rá, hogy hamarosan megkapja a zöld csíkot. Veled valamilyen más szándéka van a 
századosnak,  de  gondolom,  biztosan  nem valami  rossz.  Igaz,  erről  semmi  konkrétumot  nem 



mondott, de megfigyeltem az arckifejezését, amikor rólad beszélt.
- És mit láttál rajta, ha szabad megkérdeznem?
- Büszkeséget!
- Te idióta! Mi közöm lehet nekem az ő büszkeségéhez?
-  Sok,  Csöpi!  Nagyon  is  sok.  Valahányszor  szóba  kerültél,  csak  úgy  sugárzott  az  arcáról  a 
megbecsülés, az elismerés és a büszkeség, mintha csak a fiáról beszélt volna. Ezt jól jegyezd 
meg!

Rudi arca komolyságot és olyan érzéseket árult el, mintha az öccsének tekintene. Meg is van a 
joga  rá  -  goldoltam  magamban  -,  hiszen  a  harckiképzésemet  szinte  teljes  mértékben  neki 
köszönhetem, mindent tőle tanultam.
- Köszönöm, Rudi!

Végignéztem a barátaimon: Rudin, Karin és Jacken - Péter és Martinez éppen távol volt. Ekkor 
olyan  ötletem támadt,  amely  nyomban  csintalan  vigyort  csalt  az  arcomra.  Rudi  meglepődve 
kérdezte:
- Mi van veled, mimóza, mit vigyorogsz így?
- Tudod, Rudi, jó harcos vagy, de az eszed kicsit lassan mozog.
- Mimóza! - förmedt rám.
- Fojtsd vissza a lélegzetedet és hallgass meg! A rajunkból három ember esett ki.
- Na és?
-  És  kapunk  három  újat,  akiket  mint  rajparancsnok,  te  választhatsz  ki...  persze  a  mi 
beleegyezésünkkel!  -  ezzel  Karira,  Jackre  és  magamra  mutattam,  ők  persze  egyetértően 
bólintottak, Rudi viszont gyanakodva nézett rám:
- Folytasd csak, mimóza!
- Béla és Jónás!
- Nem!
- De igen - vágtuk rá kórusban, Kari még hozzá is tette:
- Csöpi még valakiről meg is feledkezett, mégpedig Ottóról!
- Még az is - nyögött fel Rudi -, tulajdonképpen ki itt a rajparancsnok, én vagy mimóza?
-  Hivatalosan te  -  vágta  rá  Kari  -,  de csak hivatalosan!  Nem hivatalosan pedig ti  ketten,  és 
punktum! Ha nem tetszik neked, át is helyeztetheted magad!
A grimasza pedig elárulta, hogy semmiféle ellentmondás nem tűr. Ebben a pillanatban jelent meg 
Martinez, egy nyitott konzervdobozzal a kezében és megkérdezte:
- Que pássá, hombres? (Miről van szó, emberek?)
- Ülj le cigány - intettem neki, mielőtt Rudi kinyithatta a száját. - Még egy belevaló emberre 
lenne szükségünk, aki Kari géppuskatöltője lenne!
- Si, Jósé! Pasgomes bono muchacho! (Igen, Jósé, Pasgomes rendes ember.)
- Rudi, egyetértesz? - támogattam Martinez javaslatát.
-  Nyilván nincs más választásom - felelte Rudi -,  csupa olyan fickót gyűjtöttél  itt  össze,  aki 
gyűlöl engem! De a fenébe is, miért gyűlöltök?
- Amíg gyűlölhetünk, meg is bízunk benned! Egyébként ez nyilván kölcsönösségen alapul.

Végül is a raj úgy egészült ki, ahogy mi kívántuk. Csak annyi kellett hozzá, hogy Rudi a százados 
elé  álljon  és  előterjessze  a  javaslatunkat.  Rajparancsnokunk  elgondolkodva  ült  csoportunk 
közepében,  mi  meg  majd  átfúrtuk  őt  a  tekintetünkkel,  hogy  rábírjuk  e  lépésre.  Végre  Rudi 
felemelte a fejét és vigyorogva nézett körbe.



- Mimóza, még két emberre van szükségünk, akik...
- Tudom - vágtam a szavába -, két rádiósra! Jack, váltsd fel Pétert, foglalkoztasd te egy kicsit a 
főnököt, Pétert meg küldd ide!

Kari elsietett. Rudi meglehetősen elképedten meredt rám, Kari és Martinez meg boldog vigyorral 
őrá. Rövidesen megjött Péter és lihegve kérdezte:
- Mi van, Csöpi?
- Péter, két rádiósra lenne szükség a rajunkban.
Pillanatnyi gondolkodás után kivágta:
- Haag és Schneider!
-  No,  akkor  rendben  is  vagyunk!  Most  már  csak  Bélát,  Ottót,  Jónást  és  Pasgomast  kellene 
előkerítenünk. Martinez, te intézhetnéd ezt, amint látom, úgyis viszket a segged, nem szeretnél 
kimaradni az odaát folyó cirkuszból!
Odaát ugyanis elszórt lövések ropogtak.
- Hasta la vista, hombres (Viszontlátásra, fiúk) - köszönt el Martinez.
- Na, menj már!
Rudi is felállt és megkérdezte:
- Mimóza, jelenthetem az ezredesnek, hogy újjáalakultunk?
- Ez a kötelességed, seggfej!
- Nyolc nap!
- Szarházi!
- Tizenöt nap!
- Hohó, ez nem érvényes!
- Dehogynem! Előléptettek, és téged is részeltetni akarlak belőle. Te is érezd meg!
- Akkor szuperseggfej vagy!
- Tudtam, mimóza! Most kettő kettő, oké?
- Oké! Örülök, Rudi, hogy kapcsolatunk a régi marad!

Rudi  odament  a  századoshoz,  és  hamarosan meghallottuk,  hogy egymással  vitatkoznak.  Jack 
megragadta az alkalmat,  hogy elmenjen és idehívja a rajunk számára kiválasztott  két  rádióst. 
Péter meg én együtt  maradtunk Karival,  akin meglátszott,  hogy már régóta nyomja valami a 
bögyét, de nem szeretné a százados vagy Rudi jelenlétében kibökni, ő aztán igazán nem az a fajta 
volt, akit általában biciklistának titulálnak.

-  Na,  te  kalóz,  ki  vele -  bíztattam.  Tisztában voltam vele,  hogy innen,  a  háromszáz méteres 
magaslatról jól áttekinthette az iménti csatározásokat. Bele is fogott:
-  Csöpi,  nyilván te  is  tudod,  hogy a  tűznyitás  után először  a  te  oldaladon bolydultak  fel  az 
arabok?
Péter és én csak bólintottunk, ő meg folytatta:
- Amikor észrevették, hogy nem tudnak kitörni...
Erre már Péter közbeszólt:
- Ezzel azonban vitatkoznom kell. Ha szívósabban próbálkoztak volna, biztosan sikerült volna 
nálunk áttörniük!
Én is Péter véleményével értettem egyet, de intettem Karinak, hogy folytassa:
- Az araboknak két világítógránát közötti szünetben sikerült előre áttörniük. Nem figyelhettem 
tovább a menekülőket,  mert  a többiek itt  lenn megpróbáltak felállítani és ránk irányítani egy 
géppuskát. Látjátok ott hátul azt a dombot?



És megmutatta azt a bizonyos dombot. Rábólintottunk.
- Ott oszlottak ketté a menekülők. Egyik részük jobbról kerülte meg a magaslatot, aztán eltűnt a 
szemem elől,  a másik balra került. Három ember egy géppuskával felkapaszkodott a dombra. 
Húsz perccel ezelőtt ez a három is eltűnt. Meg nem szökhettek, mert a mieink az egész katlant 
körülzárták.
- Ezt nem hiszem - szóltam közbe -, a századunk képtelen az egész katlan körülzárására!
- Csöpi - világosított fel Péter -, nyugaton egy zászlóaljnyi tengerészgyalogos helyezkedik el, 
messze délnyugat felé széthúzva. A rádióban hallottam ugyanis, hogy a főnök már ma reggel 
erősítést kért!
- Akkor persze minden lehetséges - ismertem be.
- A „Biper” - folytatta Péter - esküszik rá, hogy egyetlen embert se látott, aki kijutott volna a 
katlanból.
- Mégis elmenekültek az arabok - állítottam meggyőződéssel.

Számomra  világos  volt,  hogy  az  arabok  lehallgatják  a  rádióinkat.  Amikor  az  éjjel  a  mi 
romjainknál  telepedtek  le,  ezt  elmulasztották,  mert  biztonságban  érezték  magukat.  Ezért  is 
sikerült meglepnünk őket. Amikor felvertük őket, a Kari által említett domb felé menekültek. Ott 
aztán nyilván elfogták az egyik rádióadásunkat, amelyből megállapíthatták, hogy a délnyugati 
szárnyunk gyenge. Hiszen a főnökünk délkeletről jelentkezett. Ezen a résen keresztül aztán sietve 
elhúzták a csíkot.
- És mondjátok - kérdeztem -, mit gondoltok a katonaszökevényeinkről?

Kari szó nélkül egy nagy zsebkést mutatott fel. Habár a kantinunkban halomszám lehetett ilyen 
bicskákat vásárolni, azonnal ráismertem, hogy a századunkban szolgált egyik osztráké, a fickó 
ugyanis állandóan azzal dicsekedett, milyen élesre fente a kését.  A pengéjére most alvadt vér 
tapadt.
- Honnan szedted ezt, Kari?
- Martinez találta odalenn.
- Az öt szökevény tehát halott - szögezte le Péter, mire Karival csak rábólintottunk. 

Szökevényeink,  mint  már  sokan  mások  is,  hittek  az  arabok  ígéreteiben  miszerint  majd 
hazajuttatják őket, és ezért álltak át hozzájuk. Ha tehát most itt az egyikük vérfoltos bicskáját 
találtuk meg, az csak azt jelentheti, hogy az arabok megölték őket.
- Ki halt meg? - szakított félbe bennünket egy félreismerhetetlenül magyaros akcentussal beszélő, 
ismerős hang.
-  Béla!  -  köszöntöttem  őt  kitörő  örömmel,  s  a  szemén  láttam,  hogy  ő  éppúgy  örül  a 
viszontlátásnak.  Valamivel  odébb,  talán  éppen  ott,  ahol  reggel  Martinezzel  együtt  hevertem, 
Jónást és Ottót láttam közeledni, őket pedig Martinez, Pasgomes és a két hozzánk kiválasztott 
rádiós követte. Az utóbbi kettő feje mögül a hátukon hozott rádiók antennája meredezett az ég 
felé, mintha a hátukból nőtt volna ki.

Béla csak „Kari! Peter!” szavakkal üdvözölte tömören a társaimat, aztán mellénk ült. Rövidesen 
Rudi is csatlakozott hozzánk és odabólíntott Bélának. Semmiféle ellenszenvet nem láttam a két 
ember szemében, úgy tűnt, hogy tulajdonképpen feltűnően jól megértik egymást. Valami lehet 
emögött, várjatok csak, fattyak!

Rudi Jónást is ilyen gyanús módon üdvözölte, látszólag köztük is tökéletes az egyetértés. Valami 



összeesküvést sejtettem. Ottó is hasonlóan viselkedett. Mintha összebeszéltek volna, ő is csak 
szűkszavúan üdvözölte őket:
- Karl! Peter! Rudi!
Bólintott, bátorftóan körülhordta a tekintetét, majd felém fordult:
- Örülök, Csöpi, hogy újra az oltalmunk alatt tudhatunk téged!
- Valami bokszmeccsen puhára verhették az agyadat - feleltem mogorván. - Nem engem, hanem a 
főnököt kell oltalmaznotok, ti barbárok!

Valamennyien elnevették magukat. Jónás felnyitotta a magával hozott zsákot, egy szalámit húzott 
elő és a kulacsát is lecsatolta a derékszíjáról. Ottó a sátorlapot vette elő a csomagjából, és a kör 
közepén a földre terítette. Jónás egy-egy szál kolbászt dobott oda Karinak és Péternek, aztán még 
néhány  konzervet  és  egy  friss  kenyeret  is  elővarázsolt,  majd,  miközben  Béla  is  egyet-mást 
kirakott,  így  szólt:  „Az  uraságok  nagyon  megtisztelnék  vendéglátóikat,  ha  lennének  olyan 
kegyesek és elfogasztanák ezt a szerény tízórait,  majd az egészet ezzel a finom szőlőnedüvel 
öblítenék le!”

Közben állandóan hajlongott. Harsány röhögésben törtünk ki, mert a százados tűnt fel mögötte, 
és valahányszor Jónás meghajolt, a főnők elképedt ábrázatát pillantottuk meg, mintha csak Jónás 
görbe lábából nőtt volna ki. A negyedik alkalomnál Jónás olyan mélyen hajolt meg, hogy a két 
lábszára  közötti  ovális  résben  meglátta  a  főnök  lábát.  Erre,  anélkül,  hogy  testhelyzetét 
megváltoztatta volna, így egészítette ki eddigi mondókáját:
- Természetesen Önt is szívesen látjuk, százados úr!
Jutalma egy hatalmas fenékenbillentés volt, amitől elveszítette az egyensúlyát és egy szaltó után 
a sátorlap szélén kötött ki.
- Köszönöm, százados úr - mondta zavartalanul a vendéglátónk. Olyan hangosan röhögtünk, hogy 
a százados szitoközönéből egy szót sem értettünk. Végül a főnok egy mélyet sóhajtott és kissé 
távolabb, a két új rádiós mellett leült.

Reggeli közben megkérdeztem Rudit, mit is akart nekünk mondani a százados. Rudi elnevette 
magát és elismételte:
- Ibérek! Gótok! Hunok és te hájfejű breton! Hová vezet ez? Nem egy vandál betörésen vagytok, 
hanem katonai bevetésen, még akkor is, ha Észak-Afrikában vagyunk, mint valamikor az őseink!
- Hát valóban nem nagyon különbözünk a vandáloktól - gondoltam magamban, visszaemlékezve, 
hogyan fosztották ki az imént egyesek az elesett arabokat.
- Te, Rudi, és most hogyan lesz tovább?
- Ma estig itt maradunk, aztán színleg elvonulunk, a halottakat pedig hátrahagyjuk. A közelben a 
sötétség  leple  alatt  újabb  állást  foglalunk  el  és  megvárjuk,  míg  az  arabok  visszajönnek  a 
halottaikért.
Mivel meg voltam győződve arról, hogy az arabok már régen elmenekültek, és jó messze vannak 
tőlünk, így feleltem:
- Fogadjunk, hogy nem jönnek vissza!
- De igen, megpróbálják majd elvinni a halottaikat, ha ma nem, akkor holnap!
- Se ma, sem holnap nem jönnek, Rudi! Hajlandó vagyok akármibe lefogadni, még ha a gatyám is 
rámegy!
- Mibe fogadjunk?
Gyors számvetés után ezt ajánlottam:
- A zsoldunkba! A tiéd az enyém ellen! Ha veszítek, tiéd az első altiszti zsoldom!



Rudi belecsapott  a  tenyerembe,  Peter  a  saját  kezével ütötte  rá  a  pecsétet,  aztán megkérdezte 
tőlem:
- Csöpi, ha nyersz, meghívsz a kupiba?
- Az egész rajt, Péter! És ha a százados is velünk akar jönni, akkor őt is! Egyébként, Rudi, tudom 
vagy legalábbis sejtem, hol van a katonaszökevényeink teteme!

Az utóbbi mondatot szándékosan olyan hangosan kiáltottam, hogy a kissé távolabb lévő százados 
is  meghallja.  Bár  mögöttem  ült,  úgyhogy  nem  láthattam  őt,  Péter  arckifejezéséből 
kikövetkeztethettem, hogy a százados felfigyelt. Rudi is hegyezni kezdte a fülét:
- Mimóza, mondd meg, de halkan, magunk között, hogy mire gondolsz?
A körülöttünk ülők arcán ugyanaz a feszültség jelent meg, amelyet egyszer már átéltem. Akkor is 
Dettmar játszotta a főszerepet, persze sokkal vidámabbat, mint most.
-  Na jól  van,  elárulom nektek...  de inkább mégse.  Ti,  tisztek meg altisztek mind egyformák 
vagytok!
Péter felvonta a szemöldökét, jelezve, hogy a százados már felemelkedett és mögém állt. Helyes, 
te önjelölt  ezredes!  Úgy tettem,  mintha nem vettem volna észre  és zavartalanul,  fennhangon 
folytattam:
- Azt hiszitek, hogy egy fiatal,  taknyos kölyök, aki háromhónapos kiképzéssel a háta mögött, 
néhány jó lőeredménye alapján túl sokat képzel magáról, nem lehet képes arra, hogy tanácsokat 
osztogasson nektek, szuperembereknek, hiszen még tizenkilenc éves sincs!

Ezzel hátraszegtem a fejem, hogy már szinte a hátam közepét is érintette, és egy fölém hajló, 
hatalmasra  felfúvódott,  bíborvörös  színben  játszó  arcot  pillantottam  meg,  amelyet  a  magas 
vérnyomás majd szétvetett.
-  Rudi,  nem  kellene  valakinek  az  egészségügyist  hívnia?  -  kérdeztem  kissé  meghökkent 
rajparancsnokomtól, aki rögtön elértette, hogy csak tréfálok:
- Ezzel még várjunk, Csöpi! Talán mégsem ájul el.

Jónás óvatosságból  egy sátorlappal  takarta  le  a  reggelinket.  A hátam mögül  olyan zihálás  és 
fújtatás  hallatszott,  mintha  egy  gőzmozdony  készülne  elindulni.  Visszafordultam  a 
cimboráimhoz:
- Nos, most már elmondhatom a feltevésemet, a vonat már elrobogott! Teljesen biztos vagyok 
benne, hogy mind az öt szökevény halott, mert ez a kés véres.
Megmutattam nekik a kést. Rudi egyetértett velem:
- Jó a kombinációd, Csöpi! De menjünk tovább! Úgy gondolod, itt lenn valahol egy barlangnak 
kell lennie?
- Efelől nincs kétségem! Amikor rajtaütöttünk az arabokon, csak könnyen voltak öltözve, semmi 
holmi nem volt náluk, de még kézigránátok, élelem, sőt tartaléktárak sem, csak a fegyvereikben 
betöltött lőszer. Mi következik ebből? Az arabok csupán éjszakára jöttek elő az odújukból, hogy 
egy  kis  friss  levegőt  szívjanak!  Meggyőződésem,  hogy  még  nem  táboroztak  itt,  amikor 
megérkeztünk és te, Rudi, olyan hangosan nevetted ki a jánosbogárkát. Különben meghallottak 
volna bennünket. Mire én felkapaszkodtam erre a dombra és megteremtettem a kapcsolatot, itt, a 
mi  oldalunkon  már  síri  csend  volt.  Ekkor  vette  észre  Péter  az  ideérkező  ellenséget.  A mi 
megérkezésünktől húsz perc telt el eddig a pillanatig. Most pedig nézzetek át arra a dombra, 
amelyikre Kari az előbb felhívta a figyelmünket!
Valamennyi fej a megadott irányba fordult.
-  Mit  gondoltok,  mennyi  időre  van  szüksége  egy  arabnak,  aki  megszokta,  hogy  sötétben 



mozogjon, ahhoz, hogy onnan idáig jusson? Kari, add csak ide a távcsövet!

A távcső lencséjén bejelölt távmérték segítségével könnyen kiszámíthattam a pontos távolságot. 
Aztán  már  csak  arra  vártam,  hogy  mit  válaszolnak  a  barátaim.  Elsőnek  Jónás  jelentkezett 
szólásra. Úgy jelzett a kezével, mint valami kisiskolás, aki felelésre jelentkezik.
- Hallgatlak - biztattam.
- Két perc!
-  Te  hülye  -  szólalt  meg Béla  is  -,  nem vagy te  lökhajtásos  vadász,  csak  egy élelmiszerrel 
megrakott, kiöregedett teve!
Martinez öt percet tippelt.
-  Jól  van,  hombre!  -  nyugtáztam.  Rudi  nyolc-tíz  percre  becsülte,  és  mire  mindegyikük 
kinyilvánította a véleményét, szinte valamennyi lehetséges időtartam szóba került.
- Rudi, tudod, hogy csináljuk? - javasoltam végül. - Martinez és Pasgomes most szépen lemegy a 
romhoz...
A két megnevezett már fel is pattant.
- Várjatok még!  Péter  és Béla, ti velem jöttök! Kari és Jónás, szedjétek össze a holmitokat, és 
kissé lemaradva gyertek utánunk! Rudi, Ottó és Jack, ti a századossal együtt követtek bennünket! 
Rudi,  a  te dolgod,  hogy tájékoztasd őt  az elképzeléseinkről.  És ne felejtsd el  rádión közölni 
azokkal a hülyékkel, akik azt a dombot figyelik, ahová mi is készülünk, hogy ne lőjenek ránk! 
Mindnyájan  egy  fehér  szalagot  kötünk  a  jobb  karunkra  ismertetőjelként.  Mi  a  jobb  oldali 
völgyben ereszkedünk le, ti meg, Rudi, a bal oldaliban! Oké?
- Oké, mimóza!
- Seggfej!
Rudi  válaszát  meg  sem  várva,  Péterrel  és  Bélával  együtt  útnak  eredtem.  Menetközben 
megkérdeztem Pétert:
-  Mit  gondolsz?  Ott  találjuk  az  arabokat  a  barlangban,  vagy nekem lesz  igazam,  és  már  az 
Óperenciás tengeren is túl vannak?
- Nagy dáridó lesz a kupiban! - hangzott a tömör, de egyértelmű válasz.
Béla még hozzáfűzte:
- Kiszámítottad már, körülbelül mennyit keres egy őrmester havonta?
- Hatvanhétezret!
- Ennyit nem tudunk elinni egyetlen este!
- Akkor az összes nőt kibéreljük a rajunk számára, és minden idegent kihajlgálunk a kupiból! 
Péter, minden rendben megy! Nézd csak, odaát már jön is a váltás, hogy átvegye a helyünket a 
rádiónál. Béla, te húzódj kijjebb, úgy húsz méterre balra, te meg, Péter jobbra! Hadd higgyék a 
barátaink, hogy mi vagyunk az elővéd! Amikor jelt adok, elindulunk, olyan gyorsan, ahogyan 
csak telik tőlünk, de ne fussunk. Cél az említett dombocska jobb oldali lejtője. Oké?
- Oké - halottam a válaszukat, az órámra pillantottam és megadtam a jelet.

Elindultunk, Kari és Jónás utánunk, mögöttünk pedig a többiek, akár egy hosszú kígyó, amelynek 
a százados volt a farka. Nyilván most is megvan a maga véleménye a tervemről. A vén kujon! 
Engem zöldfülű tacskónak, sőt taknyosnak, beképzeltnek nevezni! És ez még nem minden, képes 
volt összejátszani az orvossal, pedig tudja, mennyire nem bírom a kórházszagot! Aztán az a hülye 
mese  valami  gépkocsibalesetről,  mikor  nincs  is  jogosítványom.  Na,  és  a  legkomiszabb:  én 
ezredessé  léptetem  elő,  ő  meg  köszönetképpen  „Nyolc  nap,  gumival”!  Várj  csak,  te 
jutalomsikkasztó!



Pontosan  öt  perc  elteltével  érkeztem célhoz.  Péternek  és  Bélának valamivel  kevesebbre  volt 
szüksége, Rudi, Jack és Ottó pedig még hamarabb érkezett be! A százados is közeledett már.
- Na, érzem, hogy ott most kitör a balhé - szóltam oda Bélának -, menj oda a századoshoz és 
figyelmeztesd, hogy ne csapjon zajt! Lehetséges, hgy van még néhány arab a barlangban, ha nem 
is valamennyi.
- Oké!
- Te meg mit vigyorogsz, Péter?
- Csak örülök, hogy megint a régi vagy.
- Hogy érted ezt?
- Ma reggel úgy tűnt nekem, hogy elgyengültél!
- Így igaz, Péter! Gyűlölök embert ölni! Persze, azt sem szeretném, ha engem ölnének meg, azt 
hiszem, jogom van megvédeni magam, nem igaz? Ami pedig Dettmart illeti, ha nem is kedveltük 
őt, mégiscsak a mi kutyánk kölyke, nincs igazam?
- Csöpi, jön a százados!
- Látod, Péter, ha nem ordítozhat, hát utánam fut! Nocsak, egészen jókedvűnek látszik! Nyilván 
azt hiszi, mindjárt tábornok lesz, nem is ezredes...
- Csöpi, int neked, hogy menj oda hozzá!

Valóban! A főnök láthatóan négyszemközt óhajtott velem beszélni. Mielőtt engedelmeskedtem 
felszólításának, közöltem Péterrel:
-  Ha  az  odaérkezésemtől  számított  legfeljebb  tíz  percen  belül  lövést  hallasz,  már  csak  egy 
lefokozott ex-százados lesz belőle!
- És ha nem esik lövés?
- Akkor eggyel több ezredes lesz a francia hadseregben!

Szóval, az „ezredes" négyszemközt kíván velem beszélni. Már régóta vártam ezt a pillanatot! A 
domb lábánál  úgy nyolcvan méterre tőlünk választott  ki  egy alkalmas helyet,  ami nagyon is 
megfelelt  nekem,  így  legalább senki  sem hallhatja  meg,  miket  vágok a  fejéhez.  A százados 
vigyorogva  várta,  hogy  odaérjek.  Na,  majd  mindjárt  arcodra  fagy  a  grimaszod  -  gondoltam 
dühösen magamban. Tisztelegtem.
- Csöpi, te fafejű, hagyd ezt abba, ülj ide mellém!
Ő maga egy alfafűcserjén foglalt  helyet,  amelyből alig látszott  ki.  Eléje ültem, és egyenesen 
belevágtam a közepébe.
- Ezredes úr!
Szándékos  provokációmra  csak  mosolygott,  mintha  nem  venne  komolyan.  Sőt  még  jót  is 
szórakozott azon, hogy ettől még bosszúsabb lettem.
- Ön nem tisztességes velem szemben - folytattam. - Azt megértem, hogy egyáltalán nem hallgat 
rám, de ha csúfot akar űzni belőlem, akkor rossz helyen kereskedik. Már sokan megpróbálták, de 
bár fiatalabb voltam náluk, szinte egyiküknek se sikerült!
Az önjelölt ezredes csak nevetett. Na várj csak, most majd lefokozlak!
- Azt a versenyt nem vettem zokon, de hogy szeszesitallal és cigarettával jutalmazott, azt már 
megszégyenítésnek tartottam! Aztán jutalmul még ki is szolgálhattam önt! Na igen - folytattam 
kissé szelídebb hangnemben, hiszen eszembe jutott, hogy így ismerkedhettem meg Claudine-nal -
, azt a hülye históriát az autóbalesettel is lenyeltem még. De a kórházszagot már végképp ki nem 
állhatom, ezt egyszer s mindenkorra jegyezze meg magának!
Az utóbbit nagyon nyomatékosan mondtam, mire a főnök csak ennyit mondott:
- Tudom!



- Az jó, ha tudja, de akkor miért próbált engem - isten tudja, meddig - ott tartani?
- Majd megmondom, ha elszállt a mérged.
- Úgy, szóval pszichológiai okai vannak. Menjünk tovább! Honnan származik a fejsebem?
- A mosdótól! Nagyon kemény lehet a koponyád, a mosdó darabokra tört. Clu éppen belülről 
nyitotta a fürdőszoba, ajtaját, amikor te nekiugrottál. Úgy rontottál be oda, mint egy dúvad, és 
pontosan a mosdónak csapódtál.
- Végre ezt is tudom! És miért nem látogatott meg Clu a kórházban?
- Megfenyegetett, hogy sörétet ereszt a hasamba, ha nem hozlak haza épségben. És ő aztán jól tud 
lőni! Korábban gyakran jártunk együtt vadászni, ahol volt alkalma megmutatni, milyen jól céloz!
Hát ez a főnök legújabb védelmi taktikája: egy nő mögé bújik. Hajthatatlan maradtam:
- De miért nem látogathatott meg?
- Mert még az orvos sem tudta biztosan, hogy túléled!
- Ezt nem tudtam, hadnagy úr! Akkor bocsánatot kell kérnem.
- Csöpi, az imént eltévesztetted a rangomat.
-  Dehogy  tévesztettem el,  szándékosan  tettem!  Még  majd  kiderül,  hogy  előléptetem-e  vagy 
lefokozom!
- Te kis szemét!
- Ezt meg hogyan értette, alhadnagy úr?
A főnök arca egyszeriben elsötétült, aggasztó komolysággal figyelmeztetett:
- Haditörvényszék elé állítatlak!
- Nagy ostobaság lenne az ön részéről, segédtiszt úr!
- Falhoz állítatlak!
- Nem teheti, őrmester! Altisztek nem alakíthatnak kivégzó osztagot!
- Saját kezemmel puffantalak le!
-  Nono,  a  géppisztolyom  töltve  van,  káplár!  Egyébként:  ha  meghalok,  gondoljon  arra  a 
söréttöltényre, amely otthon várja! Az én versenyjutalmam ugyanis komolyan gondolja a dolgot, 
így beszélte meg velem, és ez a fenyegetés Orloff elvtársra is vonatkozik!
- Csöpi, te kutyadisznó, teljesen kihozol a sodromból!
-  Ez már  Jobban hangzik,  Patric  légionárius!...  Nem, ne  vágd megint  a  földhöz  a  sapkádat! 
Giselle néni még megszid, különben is tilos a hadsereg tulajdonát rongálni! Mondja csak, maga 
önjelölt ezredes, melyikünknek kell lehiggadnia?
Az ezredesjelölt, aki dühében éppen fel akart pattanni a helyéről, meglepően gyorsan lenyelte a 
mérgét, és visszaült és szótlanul mustrálgatott. Én is szelídebben folytattam:
- Százados úr, vagy bátorkodhatom Önt magunk között Patric bácsinak szólítani?
- Ha visszakapom a rangomat, még ragaszkodom is hozzá!
- Oké! Ezredes úr, egyet azért még szeretnék önnek mondani: azt, hogy ön a felettesem, még 
távolról sem jelenti, hogy én csak egy kis ifjonc vagyok és semmi foglalmam sincs a harcról!
- Azt tudom!
- Mit tud rólam?
- Mindent!

Hűha,  ez  komolyan  gondolja!  Valószínűleg  tájékozódott  rólam  a  kémelhárítóktól.  Hogy 
bebizonyítsam a főnöknek, hogy én sem a sötétben tapogatózom vele és a terveivel kapcsolatban, 
feltettem a kérdést:
- Elmondhatom a villában történt legutóbbi bevetésemmel kapcsolatos kombinációmat?
- Nagy érdeklődéssel hallgatom!
- Ha nem tévedek, Claudine férje, a derék hadnagy a szállítószázadban szolgál?



- Ebben igazad van.
-  Akkor kém! Mert bár az arabok óvatosan közelítették meg a villát,  mégis úgy, mintha már 
egyszer  vagy  többször  jártak  volna  ott  -  éjszakai  megbeszéléseken!  És  a  hadnagy  mindent 
pontosan tudott a csapatmozgásainkról...
- Ennyi elég is, Csöpi, meggyőztél!
-  Még valamit  tudok, tábornok úr  -  játszottam ki az utolsó adumat -,  ma éjjel  ön is,  meg a 
jánosbogárka is tévesen határozták meg a helyzetünket!
- Már én is tudom. Az egyetlen, amit nem tudtam, az volt, hogy te is a csapatnál vagy!
-  Jól  van,  jól  van,  Patric  bácsi!  Csak ma reggel  jöttem rá,  amikor  megnéztem a  térképet  és 
felfedeztem, hogy két rom létezik! És alapjában véve nem is maguk ketten követték el a hibát, 
hanem az informátoraik voltak pontatlanok. Spongyát rá! Minden tisztázódott köztünk, ezredes 
úr.  Most  majd  kipiszkáljuk  a  testvérkéket  az  odújukból.  Hívja  ide  Denis  őrmestert,  ő 
barlangszakértő!
- Mondd csak, te felfuvalkodott mongol, ki parancsol ebben a században? Te vagy én?
-  A századnak  maga,  a  rajnak  meg  Rudi!  Müller  pedig  azt  csinálja,  amit  én  mondok,  és 
valamennyi barátom egyetért ezzel!
- Nyertél, Csöpi! De köztünk marad.
- Értem. Még valamit! Komolyan gondolta, hogy agyonlő?
- Halálosan komolyan! De miért nem hajtotta végre a fenyegetését?
- Mert világos volt előttem, hogy te sem tréfálsz!
- Akkor gyerünk, hadd jöjjön Denis!
- És még ki?
- Müller és Klein!
- Jól van, menj vissza a barbáraidhoz, valamit el kell intéznem!
- Hogyan, máris? Hiszen még el sem kezdődött a lövöldözés!
- Kovács, összehívom a statáriális bíróságot!
- Jól van, jól van, megyek már! Ja igen, még valamit: a raj önön kívül mindenkinek tabu! Ezzel 
tartozom a cimboráimnak. Cserébe mindnyájan vakok, süketek és némák leszünk!
- Hordd el magad!
A sorsommal megbékélve visszasétáltam Péter haveromhoz.
- Most már felőlem akár tábornok is lehet - mondtam.
- Lefokoztad az előbb?
- Nem, sokkal komiszabb voltam! Kidobtam a hadseregből, még a nyugdíjat is megvontam tőle... 
Péter, hívd ide Rudit és szerezz magadnak egy géppisztolyt, de még jobb lenne, ha Pasgomestől 
néhány kézigránátot is kérnél!
- Oké. Csöpi!
-  Béla,  te  képhamisító,  te  se  vigyorogj!  Tisztában vagyok azzal,  hogy egy húron pendülsz a 
seggfejjel! Van ennek valami köze ahhoz, hogy állandóan kitolt velem?
A pillanat  egy  töredékéig  valami  megvillant  a  szemében,  de  aztán  elfordította  a  tekintetét. 
Könyörtelenül tovább szorongattam:
-  Csak  ne  térj  ki  a  téma  elől,  de  műkedvelő  kém!  Úgyis  kiderítek  mindent,  és  akkor  a 
lapáttenyereid sem segítenek rajtad.
Béla  meghökkenten  tanulmányozta  egy  ideig  hatalmas  mancsait,  majd  felháborodott 
fejcsóválással kijelentette:
- De Csöpi, ezek szépen formált művészkezek, nem szeneslapátok!
- Rudi, ne lopakodj, tudom, hogy itt vagy mögöttem!
Rajtakapott rajparancsnokunk a ránk váró feladatra terelte a szót:



- Csöpi, hogyan képzeled ezt a dolgot ezzel az odúval?
- Denis majd hoz magával foszfort, és nagyon pontosan tudja, mit kezdjen vele, amikor elsőként 
behatol az odúba.
- Én is szeretnék bemenni. Érdekel, hogyan néz ki az ilyesmi. Gyere, nézzük meg közelebbről a 
barlangot!
Hallgatagon tettük meg egymás mellett azt az ötven métert, végül Rudi szólalt meg:
- Te is arra gondolsz, amire én?
-  Biztosra  veszem!  Halottak.  Rudi,  akárhogyan  csűröd-csavarod  is,  hajlandó  vagyok  egy 
kibiztosftott kézigránátot lenyelni, ha nem haltak meg!

A sziklában, amely előtt álltunk, egy alig másfél négyzetméteres hasadék képződött. Korábban 
valószínűleg  friss  forrásvíz  csörgedezett  belőle,  emellett  szólt  az  is,  hogy  egy  kiszáradt 
patakmeder indult ki innen a völgy jobb oldali kijárata felé. Lehet, hogy az esős évszakban még 
ma  is  vízzel  telik  meg.  Ez  a  patakmeder  is  segíthette  az  arabokat  a  menekülésben!  A 
sziklahasadékot valaki hevenyészve alfafűcsomókkal takarta el. Meglátszott, hogy aki az álcázást 
végezte, nagyon sietett.
Mialatt Denisre vártunk, Rudi tovább kérdezősködött:
- És miből gondolod, hogy az arabok elmenekültek?
- Hiszen ez világos, még ha nem is találtunk olyan nyomokat, amelyek ezt bizonyítanák. Hiszen 
az arabok folyamatosan lehallgatják a mi rádióadásainkat. Amikor itt  üldögéltek a várromnál, 
csak azért  szakították félbe a lehallgatást,  mert  biztonságban érezték magukat. Különben már 
korábban elhúzták volna a csíkot, és egyet sem kaphattunk volna el közülük. Amikor azonban 
felriasztottuk őket,  azoknak, akiknek sikerült  innen kijutniuk,  nyilván volt  annyi  eszük, hogy 
belehallgassanak a rádióforgalmazásunkba. Így derítették fel, hogy a délnyugat! szárnyunk zárul 
be utoljára. Ez a patakmeder pedig jól elrejtette őket a szemünk elől, sőt, a „Biper” se fedezhette 
fel őket. Én mondom neked, itt már nincsenek arabok.
- Számomra világos, már az egész idő alatt sejtettem. De mégiscsak jó tudni, Csöpi, hogy ketten 
gyanítjuk ugyanazt.
- Hárman, Rudi! Az ezredes is. Ez a vén róka mindent tud, sőt végig tisztában volt vele. Még a mi 
állítólag  téves  helyzetünket  is  ő  adta  meg.  Habár  az  informátorai  egy  egészen  más  romról 
beszéltek neki, amely valahol a közelben található, a főnök azonban biztonság okáért ezt a duartei 
romot  is  át  akarta  kutattatni.  Ezért  irányította  ide  a  mi  rajunkat.  Az  már  aztán  kellemetlen 
meglepetés volt a számára, hogy éppen mi kerültünk harcérintkezésbe az ellenséggel, miközben ő 
az erősebb alegységekkel egészen máshol járt. Most már azt is tudod, miért dühöngött a főnök. 
De itt van Denis! Hát, Rudi, vigyázz magadra, amikor bemész a barlangba. Péter...
-  Minden rendben, Csöpi  -  fojtotta belém a szót  Péter.  -Tisztában vagyok vele,  hgy ilyenkor 
sohasem tudhatja az ember, mi vár rá.

Elsőnek Denis őrmester tűnt el a barlang szájában. Azért választottam őt ki erre a vállalkozásra, 
mert az ilyen feladatok kiváló szakértője. Elvégre ő volt a terroristaellenes harc kiképzője. Ez a 
vállalkozás megkövetelte, hogy a benne részt vevők behunyt szemmel is megértsék egymást. A 
kiképzés  során  rendszeresen  valósággal  egymásra  uszítottak  bennünket,  úgyhogy  már 
mindegyikünk tudta, mit fog a következő pillanatban a másik csinálni. Persze, kiképzési időnk 
folyamán  akadtak  gyáva  vagy  kevésbé  gyors  felfogású  emberek  is,  akik  semmit  se  vettek 
komolyan, esetleg gyenge francia nyelvtudásuk miatt nem mindent értettek meg. Az ilyenek egy 
kockázatos feladat végrehajtása közben, amilyen ez a mostani volt, akaratlanul is életveszélybe 
sodorhatták  társaikat.  Természetes  tehát,  hogy  mindegyikünk állandóan arra  törekedett,  hogy 



olyan társaságba kerüljön, amellyel jól meg tudja értetni magát.

E  tekintetben  annak  sem volt  jelentősége,  hogy  ki  melyik  szakaszhoz  vagy  rajhoz  tartozik. 
Barátok között a durva beszéd is természetesnek számított. Mindig a hangsúly határozta meg, 
hogy  minek  szánta  valaki,  amit  mondott.  Senkinek  se  jutott  eszébe,  hogy  hízelegjen  a 
cimborájának,  hiszen  az  ilyesmi  megalázónak számított  és  a  barátság  végét  jelentette  volna. 
Márpedig az ilyesmi akár halállal is végződhetett.

Könnyen találok olyan példát,  amelyen bemutathatom, mennyire veszélyes volt egy-egy ilyen 
barátság felbomlása. A hatodik században volt két igen jó barát, ők alkották a zászlóalj legjobb 
géppuskakezelő  személyzetét.  Mindketten  kiváló  lövészek,  a  hosszú  sorozatú  lövészetben 
egyenesen verhetetlenek voltak,  annyira össze tudtak dolgozni,  olyan jól  váltották egymást  a 
tüzelési és töltési feladatok ellátásában, hogy a tüzelés egy pillanatra se szakadt félbe. Egy szép 
napon  bevetésen  voltak  a  babalued-i  légiós  laktanya  mögötti  arab  negyedben  és 
összeszólalkoztak az egyik bordélyházi lány miatt. Az egész másnapot egy lapos háztetőn kijelölt 
állásban  töltötték  a  perzselő  napsütésben.  Az  egyik  pasasnak,  Meiernek  elfogyott  a  gyufája, 
szeretett  volna rágyújtani.  Egy pillanatra megfeledkezett  a  tegnapi  összetűzésükről és -,  mint 
korábban már annyiszor - kivette cimborája szájából az égő cigarettát. A cigaretta azonban ostoba 
véletlen folytan a hőségben a haver ajkához tapadt és egy kicsit lehúzta róla a bőrt, a sebből vér is 
szivárgott. Az meg, szinte öntudatlanul, előkapta a pisztolyát, csőre töltötte, és golyót röpített 
Meier  fejébe.  Csak ekkor  ébredt  tudatára,  hogy mit  tett,  és  magát  is  halántékon lőtte.  A két 
lövésre valóságos káosz tört ki a házak között. Az összes fiatal újonc felbolydult, pánikba esett és 
mint az őrültek, lövöldözni kezdtek mindenre, ami él és mozog. Az eredmény negyven ártatlan 
ember halála volt.

Denis mögött Péter surrant be a barlangba, őt Rudi követte. Mindhárman csak könnyű fegyvert 
vittek  magukkal,  hogy  semmi  se  akadályozza  őket  a  mozgásban.  Kis  idő  múltán  néhány 
kézigránát-robbanást hallottunk, de lövés nem esett. A barlangot ostromló cimboráink - nyilván 
óvatosságból - kézigránáttal tisztították meg maguk előtt az utat. Ez az eljárás ilyen esetekben 
teljesen  természetes.  Körülbelül  tíz  perc  múlva  Péter  tűnt  fel  a  barlang  kijáratában  és  öt 
sátorlapot, meg egy kötelet kért, anélkül, hogy egy szót is szólt volna a barlangban történtekről. 
Nem volt nehéz kitalálni, hogy a katonaszökevények holttestének kicipeléséhez van szükségük a 
sátorlapokra.  Odaadtuk  neki  a  saját  sátorlapjainkat,  kötelet  pedig  azon teherkocsik  egyikéről 
hoztunk,  amelyeken reggel  egy  reguláris  sorkatonákból  álló  francia  osztag  érkezett  hozzánk. 
Főnökünktől rádión már meg is kaptuk a parancsot, hogy a század készüljön fel az elvonulásra. A 
tengerészgyalogság  felvált  bennünket,  mi  pedig  bevonulhatunk  a  laktanyába.  Egy  későbbi 
rádiótávmondatból megtudtuk, hogy a tengerészgyalogság Mascara közelében súlyos sebesültet 
talált és kórházba szállították. Állítólag egy légionáriusról van szó, aki anyaszült meztelenül és 
félig elvérezve, öntudatlan állapotban hevert az út szélén. Amikor röviddel ezután Péter elmondta 
nekem, hogy a barlangban csak négy katonaszökevényünket találták meg, az ötödik egy francia 
sorkatona  volt,  nyomban biztosra  vettem,  hogy a  kórházba  szállított  súlyos  sebesült  csak  az 
ötödik szökevény lehet.

Visszaindultunk. Késő délután érkeztünk a laktanyába. Máskor a megérkezés után rendszerint 
oszoljt  vezényeltek,  ezúttal  azonban az  alakulóteren  felsorakozva  végig  kellett  hallgatnunk a 
különböző jelentéseket, majd végezetül kétszer el kellett vonulnunk a felravatalozott holttestek 
előtt. Már a reggeli eseményekkel is torkig voltam, a halottak látványát azonban egyetlen porci-



kám  se  kívánta.  Sok  bajtársamat  fogta  el  hányinger,  a  borzalmas  kép  láttán:  a  négy 
katonaszökevény torkát átmetszették, a hímvesszejüket pedig levágták és a szájukba dugták, így 
feküdtek ott, a zászlórúd elé terített sátorlapokon.

Ahogyan később az ötödik - ekkor még a kórházban lévó - szökevénytől megtudtuk, az arabok 
mind az ötüket arra kényszerítenek, hogy elégítsék ki szexuális vágyaikat. Támadásunkkor neki 
kellett  meggyilkolnia  és  megcsonkítania  társait.  Azt  ígérték  neki,  hogy  jutalmul  szabadon 
engedik. Amikor azonban már biztonságban érezték magukat, őt is elintézték. A kórházban bele is 
halt a sérüléseibe. Semmi értelme sem lett volna, hogy szemrehányásokat tegyünk magunknak, 
mert az arabok a támadásunk után követték el rémtetteiket. Előbb-utóbb amúgyis ez lett volna a 
szökevények  sorsa.  Már  mások  is  így  jártak  korábban.  Csupán  azon  csodálkoztunk,  hogy  a 
számos  elrettentő  példa  ellenére  mindig  újra  és  újra  akadtak  olyan  légionáriusok,  akik  lépre 
mentek az arabok ígéreteinek.

A halottak látványa nem maradt hatástalan, addig sohasem érzett gyűlöletet ébresztett bennünk. 
Magam is  megvetést  éreztem az effajta  hadviselés iránt,  amelyet  az arabok demoralizálásnak 
neveztek, az én szememben azonban egyszerűen gyávaság volt. Öt ember, öt fegyvertelen ifjonc 
szökött át hozzájuk abban a reményben, hogy megleli a szabadságát. Ehelyett csak szörnyű halál 
várt  rájuk.  Mi  pedig,  akik  ennek  szemtanúi  lettünk,  még  inkább  elszántuk  magunkat,  hogy 
brutálisan, könyörtelenül végrehajtsuk a kapott parancsokat, és a jövőben el is felejtsük a fogoly 
szót, inkább habozás nélkül lőjünk. Az arabok a kegyetlenségükkel valószínűleg csak maguknak 
ártottak.

Végre  megkaptuk  a  megváltó  „oszolj!”  vezényszót.  Villámgyorsan  eltűntünk  a 
szálláskörletünkben,  és  éppen  hozzá  akartunk  fogni  a  legsürgősebb  kötelességünkhöz,  a 
fegyvertisztításhoz,  amikor  az  öreg  lépett  a  szobába  és  közölte,  hogy  15  perc  múlva  tiszta 
öltözékben  jelentkeznem kell  a  századosnál.  Jack  elvette  a  fegyveremet,  hogy  majd  elintézi 
helyettem és megkérdezte:
- Csöpi, ugye a kimenő ruhád még a kórházban van?
- Elégett!
- Vedd föl az enyémet! Mi ma úgyis itt maradunk, hogy megünnepeljük a karácsonyt.
- Jó! Lehet, hogy még ma be kell mennem a fogdába. Úgy látszik, sürgős a disznajának! De azért 
nem sietek. Előbb zuhanyozni megyek.

Péter  és  Kari  összenézett,  széles  vigyoruk pedig  elárulta,  hogy valami  rosszban  sántikálnak. 
Hamar  meg  is  bizonyosodhattam  róla,  hogy  igazam  van:  amint  levetkőztem,  Kari  fogott  le 
hárulról, közben pedig nyugtatgatott:
- Csöpi, semmi bajod se lesz! Mindenesetre ráförmedtem:
- Kari, ha azonnal el nem engedsz, összetöröm a záptojásodat!
Közben Péter elmélyülten kotorászott a szekrényében, végül kis csomagot szedett elő belőle.
-  Péter,  te  ólomkatona  -  szidtam  -,  esküszöm,  ha  valami  disznóságot  csináltok  velem, 
beolvasztalak, és lőszert csinálok belőled, aztán belelőlek a budiba! Te disznó!
Szó nélkül felbontotta a csomagocskát, egy óvszert vett ki belőle. Ha jól meggondolom, nem is 
volt olyan rossz ötlet, megvédi a sebhelyemet.
- Csöpi - mondta ragyogó arccal -, milyen jól nézel így ki! Nem éri víz a sebedet. Na, most még 
egyet a sérült ujjadra! Nézd csak! Úgy illik rá, mintha...
- Fogd be azt a mocskos porosz pofádat!



Már csak látszólag sértődötten elvonultam a fürdőbe. Valójában nagyon is jókedvű voltam. Csak 
amikor  a  lépcsőn az öreg,  ez  az  orosz  vakondok ebben a  szokatlan  öltözékben meglátott  és 
harsány nevetés közepette kijelentette, hogy az egész úgy áll rajtam, mintha rámöntötték volna, 
húsz évre valamelyik szibériai büntetőtáborba kívántam őt, persze nyári ruhában. Sőt, inkább egy 
ólombányába!

Mire végül elkészültem, legalább húsz perc telt el, de senki sem kiáltott újra értem. Ez pedig már 
jelenthetett  valamit.  Vagy  még  néhány  nappal  megtoldják  a  fenyítésemet,  vagy  eltörlik.  Az 
utóbbit  ugyan valószínűtlennek tartottam, de hát a századosunktól minden kitelik. Martinez a 
lábam  elé  térdelt  és  sűrű  köpködés  közben  kifényesítette  a  cipőmet.  Péter  kikefélte  Jack 
egyenruháját, Kari meg éppen végzett a kepim kifehérítésével. A kepinket ugyanis nem szoktuk 
tisztítani, egyszerűen csak átkentük a piszokréteget.
-  Na jól  van,  fiúk! -  köszöntem el tőlük.  -  Ha nem jönnék vissza,  minden rendben van.  Ne 
kérdezzétek, hol vagyok, ez tabu! Ha viszont öt percen belül újra itt vagyok, akkor a következő 
nyolc napra mindent tudtok!

Amikor  kiléptem  a  folyosóra,  már  ott  várt  az  öreg,  szokása  szerint  valamit  megigazított  a 
ruházatomon - itt megrántotta, ön megcsapkodta -, aztán kopogtatott a százados ajtaján. „Befelé!” 
hallottam a sztentori hangot. Beléptem, tisztelegtem:
- Kovács légionárius, kihallgatásra jelentkezem!
- Végre! Nem gondolod, hogy már ideje lenne, hogy magam is átöltözzem?
- Százados úr, ha megjegyezhetem, nekem ehhez semmi közöm!
- Azt te csak hiszed! De én két asszonyt is ismerek, akiknek más a véleményük. Már háromszor is 
felhívtak és megfenyegettek: ha nem hozlak magammal, akár én se jöjjek. Fogd ezt!

Ezzel egy derékszíjat nyújtott felém, amelyen pisztolytáska lógott. A főnök viselkedése éppen 
annyira  meglepett,  mint  amennyire  megörvendeztetett  a  Claudine-nal  való  találkozás  esélye. 
Hiszen  mégiscsak  a  laktanyában,  az  ő  korlátlan  birodalmában  vagyunk,  ahol  sohasem 
engedhettem volna meg magamnak azt, amire a terepen merészkedtem.

Felcsatoltam a derékszíjat és szótlanul elindultam a lépcsőn a százados nyomában. Lenn már egy 
dzsip várt  bennünket.  Felugrottam rá,  és  a vezető mögé ültem. A százados még néhány szót 
váltott  az  öreggel,  aki  utánunk  szaladt.  Megnéztem  magamnak  a  sofőrt.  Valami  mindjárt 
ismerősnek tűnt rajta: csuklóján az én órámat hordta, amelyet második kórházba szállításom óta 
nem találtam.
- Mennyi az idő, kolléga? - kérdeztem.
- Tíz perccel múlt hat - felelte, az órára vetett röpke pillantás után.
- Köszönöm! A tábori csendőrségtől vagy?
- Igen, miért?
- Csak úgy kérdeztem! A jövő szombaton szolgálatban leszel?
- Gondolom, igen! Miért kérded?
- Csak azért, mert rendszerint szolgálatban látlak.
Ez persze hazugság volt. Még sohasem láttam. De ő lopta el az órámat, és reméltem, hogy a jövő 
szombaton felelősségre vonhatom. Most nem akartam botrányt csapni, ahhoz túlságosan örültem, 
hogy viszontláthatom Claudine-t.



A százados beszállt a kocsiba és parancsot adott az indulásra. A kolléga gázt adott és elindult. Az 
én órámmal a karján! Várj csak, barátom, nem menekülsz előlem! Majd én megmutatom neked, 
kit  loptál  meg!  Ne  félj,  nem  jelentelek  fel.  Túl  kevés  lenne  neked  az  a  hat  hónap  a 
büntetőszázadban! Remélhetőleg szolgálatban leszel a jövő szombaton, egész héten ezért fogok 
imádkozni.  A  lopás,  bajtársam,  felér  a  szökéssel,  ráadásul  eszméletlen  voltam,  amikor 
megloptál... Egész úton így füstölögtem, és azon töprengtem, hogy valamilyen nagyon kemény 
bosszút kellene kiforralnom. Amikor a sofőr elköszönt tőlünk, megkérdeztem a főnököt:
- Százados úr, ez a gépkocsivezető is ott volt, amikor ájultan hoztak ki Claudine házából?
A százados kinyitotta a kertajtót, beléptünk, majd bezárta, csak aztán válaszolt:
- Nem tudom, Csöpi, de utánanézhetek. Olyan fontos ez neked?
- Igen, százados úr!

Atyai mozdulattal átfogta a váltamat és a kerten át a házba vezetett. Ez a gesztus és az a gondolat, 
hogy odabenn versenyjutalmam vár rám, melegséggel öntötte el a szívemet, a reggeli élmények 
oly messze tűntek, hogy már alig emlékeztem rájuk.
- Örülök neki - árulta el a főnök -, hogy Claudine megismerkedett veled.
- Miért?
- Már egy hete újra olyan, amilyen korábban volt. Megint él! Nagy erőfeszítésembe került, hogy 
ezt tudomásul vegyem. Most azonban már örülök, hogy így döntöttem, Csöpi!
Jobb,  ha  befogom  a  szám  -  gondoltam  magamban  -,  különben  még  elbőgöm  magam,  ami 
egyébként csak olyankor fordul elő velem, ha nagyon szomorú és magányos vagyok. Végre azért 
mégiscsak sikerült kinyögnöm:
- Patric bácsi, nem tudom, mi a szándéka velem, de teljesen önre bízom magam, és sohasem 
fogok csalódást okozni, hacsak olyat nem kíván tőlem, ami meghaladja a képességeimet.
- Köszönöm, fiam, erről még majd beszélünk, amikor befejezted a tanulást, ami néhány hónapig 
el fog még tartani.

Nem egészen értettem, hogy gondolja ezt, de már nem volt időm rá, hogy eltöprengjek rajta, mert 
az ajtóban Claudine jelent meg. Sokkal szebb volt,  mint az emlékképeimben: kicsiny, finom, 
törékeny,  akár  egy porcelánbaba.  Képtelen  voltam ezt  a  teremtést  vadászpuskával  a  kezében 
elképzelni.
- Mon Cheri - mondta.
-  Clu  -  többet  egyikünk  se  tudott  kinyögni.  Egy  pillanattal  később  már  a  karjaimban  volt. 
Szemem sarkából láttam, amint Patric sebesen eltűnik a házban. Nyilván kínos volt számára a 
helyzet! Az öreg katona bizonyára nem akarta elárulni,  mennyire meghatotta a találkozásunk. 
Meg is értettem.
- Mindened megvan? Semmid sem hiányzik, Cheri? Hogy érzed magad? Vissza kell menned a 
kórházba! A fejed! Mutasd! Az ujjadat is! Ő az oka mindennek! Na várj csak!
A fenyegetés Patricnak szólt.
- Claudine, lassabban, - nyugtattam meg -, először is senki sem oka semminek. Másodszor: a 
kórházba nem megyek vissza! Harmadszor, nagyon jól érzem magam. Negyedszer még minden a 
helyén van, ami valamikor a testemhez nőtt, gondolom, ezt te is érzed, vagy tévedek?
- De igen, igen, drágám!
- Jól van, kicsim! Most pedig bemegyünk, nehogy megfázz!

Claudine  hosszú  estélyi  ruhát  viselt,  amely  fedetlenül  hagyta  a  vállát.  Nem  mintha  valami 
kifogásom lett volna a kivágása ellen, de meglehetősen hűvös volt itt kinn. Beléptünk hát Giselle 



néni  házába.  Nagyon  hasonlónak  találtam Claudine  házához.  Csupán  a  hall  volt  lényegesen 
kisebb,  helyette  azonban  néhány  más  szoba  is  volt,  mint  például  az  ebédlő,  a  könyvtár,  a 
dohányzó, a százados dolgozószobája, valamint vagy négy vendégszoba.

Madame Giselle Zazue szép, becslésem szerint harminc év körüli asszony volt, egyáltalán nem 
látszott meg rajta, hogy három gyermeke van. Rendkívül élénk, állandóan izgó-mozgó asszony 
volt, és szüntelenül akadt valami mesélnivalója. Ez még jól is jött nekem, mert nem nekem kellett 
mesélnem,  ami  úgysem  lett  volna  ínyemre.  Még  a  számat  sem  kellett  kinyitnom,  s  máris 
megtudtam tőle, hogy nagyon jól ismer, bár még csak egyszer látott. Arról is értesültem tőle, 
hogy nemesi családból származik, gyermekei Svájcban vannak internálásban, meg hogy a férje 
nagyon önfejű,  sehogysem akar beleegyezni,  hogy Párizsba helyezzék át,  pedig fontos irodai 
beosztást  ajánlottak fel  neki.  Magam is  nehezen tudtam volna elképzelni  őt  valami íróasztali 
munkán. Méghogy a mi főnökünk egy irodában, egy halom papírral  borított íróasztal mögött 
ücsörögjön,  na nem, ez semmiképpen se neki való! Óvakodtam azonban attól,  hogy ebben a 
kérdésben állást foglaljak, mert nem szerettem volna a hölgyet megbántani.

Clu egész  este  el  sem mozdult  mellőlem,  a  legkisebb tennivalótól  is  igyekezett  mentesíteni, 
mintha  valami  magatehetetlen  emberről  kellene  gondoskodnia.  Vacsora  közben  elszedte  a 
tányéromat és felvagdalta a húsomat, mint valami öregembernek, akinek már fogai sincsenek. A 
főnök  észrevette,  mennyire  feszélyez  ez  a  helyzet,  és  pimasz  vigyorral  nyugtázta  a  dolgot. 
Remekül szórakozott azon, mennyire töri magát a két asszony, hogy jól érezzem magam. Úgy 
látszik, megszokta, hogy odahaza keveset beszéljen, mert egész este meglehetősen szófukarnak 
tűnt. A finom vacsora után megpróbáltam vele szóba elegyedni, de a jó  Giselle  kimeríthetetlen 
volt.  Közben  az  egyik  szépen  berendezett  szobában,  a  kandalló  elé  állított  párnás  székekre 
telepedtünk. Hagytuk, hadd beszéljen Giselle, ő meg észre se vette, hogy csak fél füllel figyelünk. 

Csak akkor kaptuk fel a fejünket, amikor erélyes hangon kijelentette:
- Szóval, Patric! Én pedig ragaszkodom hozzá, hogy Clu és Csöpi velünk jöjjön! Elég helyünk 
van Párizsban.
A főnök kissé csodálkozva vonta fel a szemöldökét:
- Hogy is volt ez, Giselle?
- Jellemző! Fontos dolgokról beszélek, ő meg rám se figyel! Patric, azt mondtam, hogy Csöpit is 
magaddal hozhatnád Párizsba. Majd csak akad valamilyen munka az ő számára is az Irodádban. 
Nálunk is lakhatnak Clu-vel.

Én a századosra, ő meg rám nézett. Nyilván nehezére esett elképzelnie, hogy egy írógép mögött 
ülök, ő valamit diktál, én meg leírom. Szinte egyszerre tört ki belőlünk a harsány nevetés, mintha 
az év legjobb viccét hallottuk volna.
- Giselle, Giselle! - nyerített a százados. - Fogalmad sincs róla, mit beszélsz! Szívesebben ülnék 
naponta nyolc óra hosszat egy irodában húsz magadfajtával,  mint akár egyetlen órát  is  vele! 
Semmiképpen se vállalnám azt a felelősséget, hogy Csöpit egy irodába dugjam. Azt már nem! 
Úgy látom, lebecsülöd Őt, azt hiszed, hogy egy jómodorú fiatalemberrel van dolgod, aki csak 
csendben üldögél, és illendőségből végighallgatja a meséidet. Pedig ha jól ismerem őt, mind a 
kettőnket a pokolba kíván, hogy végre egyedül maradhasson Claudine-nal.

Tiltakozni akartam, de a főnök már fel is állt, karját nyújtotta a nejének és kivezette őt a szobából. 
Még jóéjszakát kívánt, mi viszonoztuk és kettesben 'maradtunk.



- Végre! - sóhajtott fel Claudine. Még sokáig beszélgettünk kettőnk jövőjéről. Egyetlen dolgot 
nem tudtam vele megértetni,  nevezetesen azt,  hogy semmiképpen sem tudom magam lekötni. 
Még ha akarnám, se tehetném, de nem is akarom, hiszen az én helyzetemben ez lehetetlen, amíg 
a háború tart. Egyszer -gondoltam magamban - majd megérti, hogy mi csak addig szerethetjük 
egymást,  amíg  együtt  vagyunk.  Ha  egy  veszélyes  bevetésben  rá  vagy  esetleg  még  a 
gyermekeinkre is kellene gondolnom, életveszélybe sodornám a bajtársaimat. Különben is, még 
túl  fiatalnak  érzem  magam  ahhoz,  hogy  el  tudnám  képzelni  magamat,  mint  jámbor  férjet. 
Valamikor talán majd Clu is megérti ezt!

Megtudtam tőle, hogy a férje válni akar, ő pedig természetesen beleegyezett. Komolyan aggódni 
kezdtem a szabadságomért.  Nem hagyhatom, hogy Claudine a  beleegyezésem nélkül  kettőnk 
közös jövőjét kezdje építeni, hiszen ez az épület percek alatt összedőlhet. Hogy ne bántsam meg, 
elhatároztam, hogy lassan, kíméletesen magyarázom meg neki: korai még a tervezgetés, amíg be 
nem fejeződik a kiképzésem.

Másnap reggel nem vártam meg, hogy felébresszenek, csendben magamhoz vettem a ruhámat, 
még egy csókot leheltem Clu homlokára, majd az egyik vendégmosdóban felöltöztem. Halkan 
lesurrantam a lépcsőn, de a százados karjaiba futottam:
- Már menni készülsz? - hallottam a hangját az ebédlőből.
- Patric bácsi!
- Gyere be és igyál meg velem legalább egy kávét!
- Örömmel. Jó reggelt!
- Látom, jó a kedved, Csöpi.
- Igen is, meg nem is.
- Miért?
- Clu miatt! Nem tudom, hogyan mondjam meg neki...
- Tudom, de ne csinálj magadnak gondot belőle. Január végétől egy ideig úgysem fogjátok látni 
egymást. A feleségem minden áron Párizsba kívánkozik. Hát, felőlem! Talán jobb is így, itt egyre 
melegebb  lesz  a  helyzet.  Különben  is,  már  túl  régen  van  itt,  alig  jut  időm  a  munkámra. 
Harmadszor pedig a gyerekei mellett a helye. Clut elküldöm vele Európába, remélem, így majd 
könnyebben felejt. Ezek ketten csak elvonnak bennünket a feladatoktól, igaz, Csöpi?
- Igaz - mondtam ugyanolyan komolyan, ahogy ő is beszélt.

Örültem neki, hogy valóban úgy is gondolta, ahogyan mondta. Ugyanakkor büszke is voltam, 
hogy végre felnőttként kezel. Ezt azonban egyetlen rezdüléssel sem árultam el, ellenkezőleg, úgy 
tettem, mintha éppen ezt a bánásmódot tartanám természetesnek. Pedig igazából aligha vehettem 
volna zokon, ha másként viselkedik.
- Mivel foglalkoztok ma a laktanyában? - érdeklődött Pat-ric.
- Helységharc-elmélettel Denis irányításával. Aztán francia nyelv, végül robbantási gyakorlat a 
várromban. Délután pedig, amikor a többiek szabadok lesznek, a rádióállomásra szeretnék menni.
- Nem is tudtam, Csöpi, hogy érdekel a rádiózás!
- Mindig is érdekelt! Távozhatok?
- Természetesen! A dzsip már vár. Utána küldd majd vissza értem. Itt van neked a ház pótkulcsa. 
Én két napig távol leszek. A segédtiszttel közöltem, hogy este te vigyázol az asszonyokra.

Erre még titokban sem mertem számítani. Mérhetetlen örömöt okozott, hogy Patric végre nyíltan 
kimutatja, hogy feltétlenül megbízik bennem. Ez egyébként nem jelentette azt, hogy többé nem 



veszekedtünk,  sőt!  A főnök a  későbbiekben is  állandóan lehetetlen  dolgokat  követelt  tőlünk, 
csakhogy bebizonyítsa,  hogy mi vagyunk a jelenkor legjobban kiképzett  százada. Ezért  aztán 
még gyakrabban találtunk okot a szóváltásra, mint azelőtt...

Amikor visszatértem a körletünkbe, jókora meglepetés várt: megtudtam, hogy Rudi egy altiszti 
szállásra költözött át. Béla, Jónás, Ottó és Pasgomes mostantól fogva a mi szobánkban lakott. 
Belépésemkor  valamennyien  felpattantak  és  feszesen  tisztelegtek,  mintha  tiszt  lépett  volna  a 
helyiségbe. Azonnal belementem a játékba és eljátszottam a nekem szánt szerepet.
- Jónás légionárius, nyissa ki a szekrényét - parancsoltam. Mivel pimaszul a képembe vigyorgott, 
így folytattam: - Majd mindjárt lefagy a vigyor az arcáról, maga lúdtalpas indián! Nyissa ki, de 
rögtön! Olyan büdös van itt, mint egy kuplerájban! Mit gondolnak az urak tulajdonképpen, hol 
vannak, mi?

Szokás  szerint  a  kérdés  megválaszolatlan  maradt.  Jónás  szekrénye  egyébként  is  különféle 
kolbászokkal és konzervekkel volt  telezsúfolva. Az a benyomásom támadt, hogy egyenesen a 
helyőrségi  konzervraktárat  támadta  meg,  más  magyarázatot  nem  találtam  ennek  a  hatalmas 
készletnek az eredetére.
- Honnan származik ez? - kérdeztem a nyitott szekrényre bámulva.
- Az adagolásból származó keresetem!
Ezzel kis játékunk véget is ért,  mert képtelen voltam visszafojtani a nevetést. Aztán a mi kis 
táborunkban bekövetkezett újabb változásokról is tájékoztattak.
- Csöpi, új káplárt kapunk - újságolta Kari.
- Ki mondta?
- Az Öreg és Müller.
- Ennek fejébe szállt az arany csíkja. Ottó, hívd ide a seggfejt, de azonnal! Péter, az egész sört 
beszívtátok már?
- Még nem!
- Akkor jó. Rudi nálatok volt tegnap?
- Nem, a többi altiszttel együtt locsolta meg a csíkjait.
- Úgy! Az áruló! Mit csináljunk vele? Találjatok ki valamit, amíg átöltözöm. Jack, köszönöm az 
egyenruhádat. Csak két óra hosszat volt rajtam, nem is kell kivasalnod!
- Te fölvágsz, Csöpi.
- Mikor van ma sorakozó? Vagy most elmarad?
- Persze, hogy lesz! Hiszen különben négy napig nem tudnának bennünket ellenőrizni. Ugyanis 
három szabadnapot kaptunk, mert az ünnepek alatt készültségben voltunk!
- Dehogy, azt én tudom, hogy miért! Azért, mert a főnök két napra Sidi-bel-Abbesbe utazik! Ez 
az oka!

Szóval  a  főnök  rajtam  kívül  senkinek  sem  szólt  az  utazásáról,  tehát  senki  sem  tud  az 
előléptetéséről, ami miatt a városba ment. Micsoda ravasz kópé, na várj csak!

A kényelem kedvéért csak a tréningruhámat vettem fel.
- Remélem, ma és holnap úgyis békén hagynak minket - magyarázkodtam a cimboráim előtt. 
Ebben a pillanatban érkezett vissza Ottó, aki vállalta, hogy idehozza Rudit:
- Itt van!
- Jó - feleltem -, mondd meg neki, hogy kérjen engedélyt, mielőtt a szobába lép!
Rudi dörmögve jelent meg az ajtóban:



- Mimóza, nem gondolod, hogy túl messzire mégy? Én ál... Tovább nem jutott, mert Ottó elkapta 
és elém penderítette.
- Hát így vagyunk! - szólítottam meg. - Altiszt szeretnél lenni?
- Már tegnap óta az vagyok! Hiszen te gratuláltál hozzá elsőnek!
-  Nocsak,  Aranyom! Hát  nem tudod, a  szó elszáll,  csak az írás marad meg? Kari,  tépd le  a 
csíkjait!
Nem kellett  kétszer mondanom. Az egész olyan gyorsan történt,  hogy mire Rudi tiltakozásra 
nyitotta a száját, már véget is ért.
- Egy vödröt! Értetted, Martinez?
- Si, hombre, si!
-  Müller,  te  koszos  patkány,  minek képzeled tulajdonképpen magadat?  Csak úgy egyszerűen 
itthagysz  minket?  Tudod,  mit  csinálunk  a  csíkjaiddal?  Valaki  mást  akarsz  a  megkérdezésem 
nélkül közénk fektetni? Szó se lehet róla! A kiképzés végéig itt maradsz, mégpedig káplárként.
Martinez meghozta a kért vödröt.
- Állítsd a szoba közepére, hombre! Ottó, vigyázz, meg ne szökjön!
Erre már maga Rudi válaszolt:
- Ne félj, Mimóza, maradok!
- Miért nem mindjárt így kezdted? Kari, dobd csak a vödörbe a gyönyörű őrmesteri csíkjait, mi is 
meg szeretnénk őket locsolni!
Körbeálltuk  a  vödröt,  és  amikor  a  többiek  megértették  a  szándékomat,  valamennyien  velem 
tartottak.
- Csináljatok nekem egy kis helyet, én se akarok kimaradni belőle - kiáltott Rudi. Arcán megint 
ott ült a rá jellemző vigyor.
- Sajnálom, barbárok! Nem tudtam, hogy ennyire ragaszkodtok hozzám.
Ezzel ő is levizelte a csíkjait.
- Szóval, itt maradsz? - kérdezte.
- Mit is csinálnék nélkületek? Odalenn úgysem éreztem jól magam!
- Hipp, hipp, hurrá! - kiáltottuk mindannyian.
Valaki elkiáltotta magát: „Béla, sört ide, mindenkinek!”
- Nem, nem, nekem csak paradicsomlét - szóltam közbe. - Rudi, lenne kedved, ma délután velünk 
jönni?
- Hová?
- A kupiba, te hülye!
- Sajnos, már nincs pénzem.
- Úgy? Mennyit kapsz január végén?
- Körülbelül nyolcvanezret.
- Hát akkor egészségünkre és a mi Rudink visszatérésére!
Mindenki boldog volt, magam is nagyon örültem, hogy sikerült visszacsalogatnom a körünkbe.
- Péter! Szalámicsempész! A kötszeres csomagot, valaki megsebesült - rikkantottam.
Rudi  értetlenül  bámult.  Egyedül  ő  nem tudta,  miről van szó.  Péter az ágyamra tette  a titkos 
kasszát, mi meg körülálltuk, nehogy valami hivatlan vendég meglássa.
- Mit gondoltok - tettem fel a kérdést -, adjunk ennek a lefokozott őrmesternek hatvanezer frank 
előleget?
Rudi szeme úgy kidülledt, akár egy békáé.
- Csak záloglevél ellenében! - vélekedett Kari.
- Adóslevelet akartál mondani, te sivatagi matróz - torkolta le Béla.
- Helyes - egyeztem bele. - Jack! Papírt és tollat!



Jack egy levélpapírt adott a kezembe, én meg továbbítottam Rudinak:
- Írd alá!
- Hé, hiszen ezen semmi írás sincsen!
- Annyi baj! Írd csak rá a nevedet!

Kinyitottam  a  pénztárt.  Amikor  Rudi  megpillantotta  a  rengeteg  bankót,  elöntötte  a  meleg. 
Anélkül, hogy pillantást vetett volna a papírra, aláírta, közben pedig ezt ordította:
- Mimóza, hiszen ez egy egész vagyon!
- Most már legalább tudod, hová tartozol! Jack, vedd el tőle a nyugtát és írd, amit mondok:
- Alulírott Rudolf Müller őrmester - itt  írd be a születési adatait,  az egységét és beosztását - 
meghatalmazom  Kovács  József  légionáriust,  hogy  teljes  január  havi  zsoldomat  felvegye. 
Tanúként valamennyi jelenlevő aláírja!
- Hát így, Rudi - fordultam diadaltól ragyogó arccal rajparancsnokunkhoz, ő persze tiltakozott:
- Becsaptál!
- Hogy-hogy? - adtam a meglepettet.
- A zsoldom több hatvanezernél, pedig most csak ennyit akartok adni!
- Hát a kamatok?
Mindnyájan nevettek, én meg nyugtatgattam Rudit:
- Ne aggódj, Rudi a mi rajunkban senkit sem csapnak be.

Ezzel kivettem a pénztárból és Rudi tenyerébe számoltam a hatvanezer frankot. Amikor azonban 
az „ötvenkilenc, hatvan”-hoz értem, villámgyorsan visszavettem az egész összeget, visszadugtam 
a pénztárcámba és az imént kapott meghatalmazással együtt visszazártam a kasszába, amelyet 
újból Péternek adtam át. Rudi annyira meg volt döbbenve, hogy egy szót sem tudott kinyögni.
- Mi az, Rudi? - ugrattam. - Valami nincs rendben?
- De hát a pénzem! - dadogta.
- Micsoda? Hiszen még további húszezer frankkal tartozol nekem, Rudikám!
- Tessék, hogyan?
- Péter, magyarázd meg neki!
A magyarázat nem is késett:
- Csak nem hiszed, Müller, hogy az arabok olyan ostobák, hogy csupán azért csapdába sétálnak, 
hogy  segítsenek  neked  megmenteni  a  zsoldodat?  Elvesztettél  egy  fogadást,  de  még  csak 
hatvanezer frankot fizettél meg, tehát még marad húszezer adósságod! Nem világos?

Rajparancsnokunk kissé letörtnek tűnt. Vigasztalni próbáltam:
- Ugyan, Rudi, ne ereszd búnak a fejed! Fiúk, gyertek csak ide!
Körém gyűltek.
- Van egy ötletem. Müller őrmester tiszteletére ma 13.00-tól kibéreljük az egész kupit!
- Hurrá! - törtek ki egyöntetű örömkiáltásban.
- Csendet! Egy feltétellel, ha...
Szándékosan elhallgattam, a többiek türelmetlenül sürgettek:
- Na, mondd már!
Körbenéztem, Jónást kerestem a tekintetemmel:
- Ha ő is velünk jön!
- Persze, hogy megyek, nem vagyok én homokos - védekezett Jónás.
-  Az nem is,  inkább szoknyapecér,  legalábbis  a  meséidben.  Ma majd  bebizonyíthatod.  Béla, 
szerinted melyik két nőt válasszuk a mi rendkívüli két barátunk számára?



- Jónásnak Janettet, Rudinak meg Josianne-t!
- Jó! Mi pedig végignézzük őket! Meglátjuk, mire képesek.
- Hogy kik mire képesek? - hallottunk egy hangot a folyosó felől.
- Kopogni az ajtón! - felelte hidegen Kari, pedig az öreg öles alakja már fel is tűnt az ajtóban. 
Orloff azonban nem kérdezősködött tovább, hanem hozzám fordult:
- Csöpi, gyorsan oldj kereket. Mindjárt itt lesz a főorvos, le akar tartóztatni téged!
- De miért?
- Azt neked jobban kell tudnod, te idióta!  Jean,  az ápoló majdnem belehalt, annyira teleszívta 
magát Pernod-val. Különben még ma is tökrészeg, mert valahányszor felkel, és vizet iszik, rögtön 
újra berúg. Senki sem érti a dolgot. Szóval, nesze a kimaradási engedélyed és tűnés! A főorvos 
megfenyegetett,  hogy a reggeli vizit után idejön és néhány hónapra elmegyógyintézetbe zárat 
téged...
Gyorsan kellett cselekednem.
- Martinez, te ismered a méretemet?
- Igen, Jósé!
- Akkor hozz egy egyenruhát, kérlek! Te velem jössz. A többiekkel pedig 12.50-kor találkozunk a 
kupi előtt, oké?
- Oké, Csöpi!
- Rudi, te tehát visszaköltözöl a szobánkba?
- Persze.
- Nagyszerű! Fogd, itt van húszezer! Ha előttem érkeznétek oda, fizess néhány rundot! De ne 
dobálj ki egyszerűen mindenki mást a kupiból, míg oda nem érek, és tisztázom, hogy az egészet 
lefoglaljuk.
- Te közben hová mész?
- Sétálok egyet, miért, mit gondoltál?
Martinez lépett be egy frissen vasalt egyenruhával, amelyet egyik spanyol barátjától vett kölcsön.
- Mennyi? - kérdeztem.
- Tíz sör, Jósé.
- Péter, van még elég sörünk?
- Öt karton, Csöpi.
-  Martinez,  vigyél egy kartonnal a cimborádnak és add át neki a köszönetemet! De csipkedd 
magadat, még át is kell öltöznöd, vagy azt akarod, hogy a bolondokházában kössek ki?
- Nem, Jósé, szó sem lehet róla.

Azt hiszem, még sohasem öltöztem fel  olyan gyorsan, mint aznap. Még  Martinez  barátom is 
sietett,  bár  ez  általában  nem volt  szokása.  Pillanatnyilag  csupán az  nem volt  világos,  mihez 
kezdjek  a  pisztolyommal.  Este  Giselle  házában  szükségem  lesz  fegyverre.  Az  öreg,  őt  kell 
megkérdeznem!
- Szóval egy előtt tíz perccel, fiúk! Viszlát!
Választ sem várva Martinezzel leszaladtam a lépcsőn, szóltam neki, hogy várjon egy percet és 
beléptem a század irodába.
- Segédtiszt úr - tettem fel a kérdést -, mi legyen a pisztolyommal?
- Újabb parancsig tartsd magadnál!
- Köszönöm, segédtiszt úr!

Az ajtóra mutatott, hogy csukjam be belülről. Engedelmeskedtem, nyilván mondani akar valamit. 
Miközben a derékszíjamat felcsatoltam, rákérdeztem:



- Igen, segédtiszt úr?
Vigyorgott, el sem tudtam képzelni, miért. Végül kipakolt:
- Csöpi, te ma a kupiba készülsz?
- Hát innen fúj a szél, te vén, irigy bakkecske!
- És ha igen? Nincs ebben semmi különös - feleltem ártatlan képpel, bár már pontosan tudtam, 
mire akar kilyukadni.
- Persze, a te korodban ez teljesen normális dolog. De van valakid, aki téged igazán szeret, és 
nem érdemli meg, hogy így bánj vele. Szégyelld magad!
- Semmi szégyellnivalóm sincs, legalábbis nem tudom, mi okom lenne rá! Teljesen normális, 
amit teszek.
Láttam, hogy a pukkadás kerülgeti. Ezt nem akartam, bár talán nem is ártott volna neki.
- Segédtiszt úr! Köszönöm a gondoskodását, de nem kell aggódnia! A kupibeli látogatásomnak 
ugyanis határozott oka van, mégpedig magánügyből kifolyólag!
- Kifelé, te disznó - ordította utánam az öreg.

Szegény századanyuka!  Ha tudnád,  hogy csak a  tréfa  kedvéért  megyek oda a  haverjaimmal! 
Mivel  tudtam, hogy tábori  csendőrök ellenőrző kocsija  minden órakor  a  kupi  környékén jár, 
esetleg az óratolvajt is ott érem.
- Gyere, Martinez, a bazárba megyünk!

Jó okom volt, hogy erre a sétára kísérőt vigyek magammal. A piac a laktanya, az európai negyed 
és Babalued, vagyis az arab negyed között terült el. Habár a csendőrség is a közvetlen közelében 
volt,  mégsem  volt  ajánlatos,  hogy  valaki  egymagában  sétálgasson  itt,  hacsak  nem  az 
öngyilkosságnak ezt a módját választotta. Biztonsági okokból fel is hívták a figyelmünket arra, 
hogy ne lépjünk erre a területre. Ahogyan várható is volt, kettőnkön kívül csupa arab nyüzsgött a 
piacon. Ennek ellenére nagyon érdekesnek találtam. Disznóhúson kívül minden kapható volt itt.
- Martinez, te már ismerős vagy itt, tudod, hol lehet valamit enni. Mit vegyünk reggelire?

A spanyol átvette a vezetést a standok között. Akárhol jártunk, rögtön arabok vettek körül minket, 
szőnyegtől kezdve görbe tőrig - ez utóbbiak olyan lágy fémből készültek, hogy még egy boríték 
felnyitására is alkalmatlanok voltak - mindenféle kacatot ránk akartak sózni. Claudine-nak vettem 
egy tiszta selyem kendőt. A kereskedő potom ötszáz frankot kért érte. Nyilván fogalma sem volt 
róla, milyen anyagból készült.

- Jósé, merguez! - mutatta meg Martinez, mit választott reggelinek. Egy faszéntüzelésű grillsütőt 
pillantottam meg,  mellette  két  egymásra rakott  ládát,  amelyet  deszkával  takartak le,  mögötte 
pedig egy apró arabot, aki éppen birkamájakat,  szíveket és veséket darabolt  apróra. Ezeket a 
nyárson sütött falatokat hívták tehát mergueznek. Amikor megsültek, az emberke lehúzta őket a 
nyársról, két szelet francia fehér kenyér közé rakta és különböző pikáns fűszerekkel szórta meg. 
Bizonyára nem mindenkinek nyerte volna meg a tetszését, nekem azonban nagyon ízlett.

Csupán a rengeteg légy zavart, melyek az elkészítés alatt a kenyér- és húsdarabkákra telepedtek. 
Európában  megvernék  és  lecsuknák  azt  a  kereskedőt,  aki  ilyen  ennivalót  még  el  is  ad. 
Mindkettőnknek  két-két  adagot  vettem,  élvezettel  el  is  fogyasztottuk,  miközben  lassan  a 
csendőrséghez  bandukoltunk,  amely  előtt  állandóan  két  csendőr  meg  a  CR5 állambiztonsági 
szolgálat egyik embere állt és szemmel tartotta a piacot.



Mi is az épület elé álltunk és érdeklődéssel figyeltük az élénk nyüzsgést. Óriási volt a forgalom, 
főleg szamárháton.  Feltűnt  nekem, hogy egyetlen olyan arab férfit  sem látok,  aki  valamilyen 
terhet cipelne. Ezzel szemben a nők úgy meg voltak rakodva, hogy terhük súlya alatt teljesen 
meggörnyedtek, szinte orra buktak. A férfi elöl ment vagy szamaragolt.

Most  ébredtem  rá,  miért  néznek  ki  ebben  az  országban  a  huszonöt-harmincéves  nők 
vénasszonyoknak. Röviddel 13 óra előtt érkeztünk a megbeszélt találkozó színhelyére és vidáman 
léptünk  be  abba  a  bizonyos  házba.  Cimboráinkat  már  ott  találtuk.  Valamennyien  igen 
jókedvűeknek látszottak. Előzetes figyelmeztetésemnek megfelelően még nem kezdték el a nagy 
ivászatot, hiszen, hosszú volt még a nap.

-  Rudi,  hol  van Belle? -  kérdeztem. Belle  volt  ugyanis e  tiszteletreméltó hely főnöknője,  és 
tárgyalni szerettem volna vele, hogy aznapra az egész helyiséget a barátaimnak foglaljam le.
- Rögtön jön, már tájékoztattam - kiáltott oda nekem Rudi az egyik homályos sarokból, ahol egy 
sötét  hajú  lánnyal  az  ölében  üldögélt.  Ahogy  láttam,  valamennyi  leányzó  buzgón  iparkodott 
megszolgálni a pénzét. Csak hárman tűntek már el a pasasukkal, tehát már megkapták a pénzüket. 
Itt ugyanis az volt a szokás, hogy előre kell fizetni, mivel párszor már előfordult, hogy egyik-
másik légiós elfelejtett fizetni.

Szemem már megszokta  a  félhomályt.  Jónást  is  felfedeztem, Janette  ült  az  ülében.  A pulttól 
intettem  nekik,  Janettet  pedig  megkértem,  jöjjön  hozzám.  Korábbi  ittléteim  alkalmával  már 
megismerkedtünk, ennek megfelelően barátságos volt a fogadtatás is:
- Csöpi!
- Üdv, Janette!
- Hogy megy a sorod, mesterlövész?
Az utóbbival a nála tett gyakori látogatásaimra célzott.
- Jól. - feleltem. - És hogy van a céltáblád, Janette? Megtennél nekem egy szívességet?
- Éspedig?
- Adj Jónásnak inni, amennyit csak akar! Mindkettőtök italát én fizetem, oké?
- Hát persze, kis lovagom. Meglesz.
Egy másik, rekedtes hang szakította félbe párbeszédünket:
- Hé, Csöpi, te nőcsábász! Ne kapcsold ki nekem Janettet, ő a legjobb pénzforrásom!
Belle ez, a legalább százötven kilós asszonyság, ráadásul vagy két kiló festéket kent magára és öt 
kiló ékszert hordott. Felugrottam a bárszékről és hozzáléptem:
- Belle, te harmadosztályú kuplerájosnéni. Üdv neked!

Szokása szerint megölelt, néhány pillanatig kénytelen voltam visszatartani a lélegzetemet. Miért 
is felejtem el mindig magammal hozni a gázálarcomat, pedig már hányszor elhatároztam!
- Mi jutott az eszetekbe, hogy már nyitás előtt megostromoljátok a privát pénzjegynyomdámat?
- Tudod mit,  Belle?  Barátaim és én Rudi tiszteletére privát partit  rendezünk, és a te nagyhírű 
intézményedet  választottuk  ki  erre  a  célra.  Gondolom,  nincs  ellene  kifogásod.  Üljünk  le  és 
beszéljük meg nyugodtan a dolgot. Mit iszol?
- Kiraboltatok valakit?
- Dehogy, pókeren nyertük! Tehát pezsgőt narancslével, ezt én is megiszom veled!
- Egyetértek, Csöpi. Nicole!

A megszólított  lány hozzánk sietett,  ő  volt  az  a  csinos fekete,  akit  Rudi  ölelgetett.  Amíg az 



italokat  hozta,  Belle  elmondta  róla,  hogy  madagaszkári,  csak  néhány  napja  kötött  ki  itt,  a 
kupiban, máris menő lett, a többi lány már irigyli is.
- Belle, ugye ma, mint minden hétfőn, szabadnaposak vagytok?
- Miért kérded?
- Csak úgy!
- Valamit forgatsz a fejedben, engem nem tudsz becsapni!
- Belle, szavamra, semmi rossz sem fog történni!
- Hát mit akarsz? Ma tulajdonképpen zárva vagyunk.
- Miért?
- Mert hétfőn úgysem megy az üzlet.
- Általában mennyit kerestek egy hétköznapon, nem szombatra gondolok?
- Ez üzleti titok, és neked semmi közöd hozzá.
- Ne légy mindjárt ilyen haragos, mert elmegyünk a konkurenciához.
Belle láthatóan megijedt.
- Csöpi, ezt nem lehetitek meg velem, pont most, ezekben a nehéz időkben.
- Dehogynem! - mondtam és úgy tettem, mintha menni készülnék, ő azonban visszatartott:
- Maradj!
- Nos, mennyit?
- Olyan húsz-harmincezret naponta.
- Itallal együtt vagy anélkül?
- Azzal együtt!
- Jól van. Ide nézz, Belle!
Kinyitottam a degeszre tömött pénztárcámat, a jó Belle-nek maid kigúvad a szeme.
- Mit kívánsz, Belle? Svájci frankot vagy gyarmati pénzt?
- Mi a jobb, Csöpi?
- Kapsz ötezret frankban és hozzá száz svájci frankot, rendben?
- Várj csak...
- Nem kell semmire várnom, ez több mind harmincezer frank, és a te lövöldéd nem is ér ennyit! 
Tehát, igen vagy nem?
- Igen, de..
- Semmi de! A lányok külön ezret kapnak fejenként!
- Jól van, Csöpi, a ház ma kizárólag a tiétek!
Miután minden tisztázódott, különféle beugratásokon kezdtem törni a fejem. Ma Jónás és Rudi 
lesz az áldozat, eszközül pedig egy kockajáték szolgál.
- Belle, ugye vannak cinkelt dobókockáid? Ne akarj átrázni, hiszen tudom, te vén boszorkány!

Közben eszembe jutott, hogy együtt meg is ebédelhetnénk itt. Az egész társaságot magamhoz 
hívtam,  középre  egy  hosszú  asztalt  tetettem,  és  kíváncsi  hallgatóim  legnagyobb  örömére 
megkérdeztem:
- Belle, mit főztetek ma ebédre?
- Kuszkuszt!
- Nagyszerű! Ugyanis mindig többet főztök, mint kellene, hát úgy vesszük, hogy meghívtatok 
bennünket!
- Csöpi, ez már sok!
Összetekertem a bankókat és a keblei közé dubtam őket, ahol akár még egy bőröndre való pénz is 
elfért volna. Belle már mosolygott. Egyszerre a dobókockák is az asztalon voltak.
- Látod, Belle, egyre jobban kezdjük egymást megérteni.



A gyöngyfüggönyt félrehúzva Kari és Ottó lépett  a szobába. Félrevontam őket és elmondtam 
nekik, hogyan tervezem a kockázást. Vigyorogva rábólintottak, jóváhagyták.
- Belle, mindjárt fél három, hol marad a kuszkuszunk?

Felállt, háromszor tapsolt, ami akkorát szólt, mint a mennydörgés. A lányok felugráltak helyükről 
és  egy  szempillantás  alán  megterítették  az  asztalt.  Vidám  asztaltársaság  volt;  a  lányoknak 
kellemes  változatosságot  jelentett,  hogy  mi  is  velük  ebédelünk.  Ebéd  után  néhány  francia 
sorkatona jött be, de Belle nyomban közölte velük, hogy ma legfeljebb valami italt kaphatnak.

Kari és Ottó időközben - Jónás és Rudi kivételével - mindenkit beavatott a tervezett csínybe. 
Olyan kockajátékot  gondoltam ki,  amelyben mindig  a  vesztes  választhatta  meg,  mit  igyon a 
nyertes.  Ebben  az  esetben  azonban  az  volt  a  dolog  nyitja,  hogy  már  előre  megbeszéltük, 
állandóan Jónásnak és Rudinak kell nyernie, ami Belle cinkelt kockáival könnyen megoldható. 
Béla Jónás, Kari pedig Rudi ellen játszott. Ottó és Péter voltak a bárfiúk. Áldozataink elsőnek 
whiskyt, aztán egy csordultig töltött pohár Pernod-t kaptak. A negyedik pohár után már fel sem 
tűnt a jelölteknek, hogy csak maguk isznak. Valamikor én váltottam fel Karit.

Miközben a partneremmel, Rudival szemben elfoglaltam a helyemet, így szóltam:
- Rudi, ha én veszítek, abbahagyjuk, különben berúgsz és utána semmire se leszel képes!
- Dehogynem, Csöpi, akár kétszer is - harsogta és kidüllesztette a mellét.

Általános meglepetésre a következő játékot is ő nyerte. És most jön a főbekólintás! Egy Képi 
Blanc-t rendeltem neki: ezt az italt a bárpult polcán található valamennyi szeszesitalból keverik. 
Amikor  Ottó  és  Péter  megkeverte  a  két  koktélt,  az  embernek már  a  színétől  is  felfordult  a 
gyomra. Rudi már emelte is a szájához az italát, de egy pillanatra még visszatartottam. Elvégre 
még mindig volt vele valami elszámolnivalóm azóta a bizonyos rúgás óta:
- Péter, adj egy üres poharat! Josianne, kölcsön adnád nekem az egyik bugyidat?
- Minek az?
- Ne kérdezd, csak hozz ide egyet a fehérneműs kosaradból, de mosatlant, ha megkérhetlek!

Néhány perccel később visszatért Josianne a kért ruhadarabbal. A jelenlevők körém gyűltek, és 
mohó pillantásokkal kísérték minden kézmozdulatomat. Én meg Josianne bugyiját ráhúztam az 
üres pohárra, ügyeive arra, hogy a máskor Josianne munkaeszközét takaró része feszüljön rá a 
pohárra. Az egész műveletet szándékosan csigalassúsággal végeztem. A házban olyan csend volt, 
hogy - ha szabad magam így kifejeznem - egy szúnyog fingását is meg lehetett volna hallani.
-  Na,  Rudi,  most  egy  kicsit  megszűrjük  a  nyereségedet  -  mondtam,  és  a  kifeszített  bugyira 
öntöttem a teli pohár tartalmát.
Még senki se szólt egy szót se. Rudi csak jókedvűen vigyorgott. Mérgesen kérdeztem:
- Mit vigyorogsz ilyen kajánul?
- Azt hiszed, hogy undorodom tőle, de engem egyáltalán nem zavar!
- Úgy? Jack, ide a zoknidat!
- Te perverz disznó!
- Azt hitted, hogy szívességet akarok neked tenni? Na várj csak!
Jack zoknijai hintőportól fehérlettek.
- Na, nézzük csak, hogy továbbra is vigyorogsz-e, te gyerekek mumusa! Az is elég ronda dolog, 
hogy akkor is a pincébe mész Josianne-nal, amikor megjön neki, de hogy még Jack izzadt lábát is 



meg akarod nyalogatni...
- Ezt nem iszom meg, mimóza!
- Dehogynem!
- Nem én!
Még egyszer átszűrtem Jack zokniján, még ki is facsartam, hogy a nemes nedű egyetlen csöppje 
se vesszen kárba, aztán odanyújtottam Rudinak:
- Így ni! És ezt nem akarod meginni? Kari, segítenél neki?
- Várj! - kiáltott fel Rudi.
- Mit akarsz még, Rudi?
- Legalább egy kis jeget tegyél bele!
-  Péter!  Egy  jégkockát  ennek  a  pincebogárnak!  Jónás,  te  meg  gyere  ide  és  koccints  a 
rajparancsnokoddal!  És  ne  vigyorogj,  mert  még  neked  is  kitalálok  valamit,  amitől  biztosan 
elmegy a kedved a vigyorgástól.

Jónás rémülten felkapta a pultról az egyik poharat, egyhajtásra kiürítette, aztán visszatette. Arca 
eltorzult, majd kirohant az utcára hányni.
-  Na,  Rudi,  rajtad  a  sor  -  szóltam rá  -,  egy  kortyot  azért  a  régi  rúgásért,  így  lesz  a  dolog 
tisztességes!
Tenyeremmel megpaskoltam a hátát, hogy könnyebben nyeljen.
-  Egy kortyot  meg azért,  hogy elállítottad a  puskám irányzékát!  Jól  van!  Most  még egyet  a 
kórházszagért, te disznó!
Rudi végre fenékig ürítette a poharat és keresztbe álló szemekkel bámult rám.
- Még mindig úgy hiszed, hogy kétszer is sikerülni fog?
- Ha... ha... háromszor - nyögte botladozó nyelvvel.
- Josianne, dolgozz meg a pénzedért - szóltam a lánynak.

Mindnyájan  nevetgélve  indultak  a  szerelmi  fészek  felé,  kezükben  egy-egy üveg sörrel.  Béla 
visszatámogatta a helyiségbe Jónást, én még néhány percig elidőztem Belle-nél, aztán leléptem, 
hogy ígéretemhez híven meglátogassam Claudine-t. Elégedett voltam a történtekkel.

Giselle úgy fogadott, mintha mindig is a családhoz tartoztam volna, rendkívül figyelmes volt, 
talán még kissé túlzásba is vitte, ami azonban eleinte nem feszélyezett. Claudine nagyon örült az 
ajándékomnak,  amikor  azonban többszöri  érdeklődésére  sem voltam hajlandó elárulni,  merre 
kószáltam egész nap, egyszeriben felhúzta az orrát. De hát ott még nem tartunk, hogy este be 
kelljen számolnom, mit csináltam napközben. Rögtön fel is merült bennem a gyanakvás, hogy 
Orloff valamilyen célzást tett Claudine-nak. Hát azért ez már több a soknál! Semmi joga sincs 
hozzá, hogy beavatkozzék a magánéletembe, hát még ilyen alattomos módon.

Bár sohasem kérdeztem meg Orloffot ezzel kapcsolatban, hamarosan rájöhetett, hogyan ítélem 
meg a besúgását. Attól fogva igyekeztem elkerülni őt, csak a legszükségesebb esetekben álltam 
vele szóba. Márpedig ezt az elutasító magatartásomat feltétlenül észre kellett vennie! Claudine is 
megbűnhődött a bizalmatlanságáért. Már csak ritkán találkoztunk. Csak olyankor látogattam meg, 
ha a százados figyelmeztetett, hogy a lány majd’ eleped a vágyakozástól. Persze olyankor is náluk 
voltam, amikor Patric bácsinak valahová el  kellett  utaznia és megkért,  hogy vigyázzak a két 
asszonyra.

Jó néhány hét telt el, amikor rajunknak a záróvizsga részeként 125 kilométeres menetgyakorlatot 



kellett végrehajtania. Az előkészületek során szobánkban nagyon vidám volt a hangulat.
- Csöpi - szólalt meg Rudi -, emlékszel még arra a délutánra, amikor olyan nyomtalanul eltűntél?
A többiek nevettek, én meg értetlennek tetettem magam:
- Melyik délutánról beszélsz?
- Tudod te azt pontosan! A karácsony utáni hétfő délutáni
- Hát persze, Rudi! Na, sikerült ha... ha... háromszor? - utánoztam akkori dadogását.
- Hát az bizony nem sikerült - szólt közbe Kari és akkorát nyerített, akár egy paripa, a többiek 
meg csatlakoztak hozzá.
- És Jónás, nála mi volt a helyzet? - kérdezősködtem tovább.
Jónás éppen egy vastag rúd szalámit szorongatott a kezében és dühösen nézett körül. Mérgesen 
tört ki:
- Aljas, irigy csürhe! Valahányszor olyan kemény lett, mint ez a szalámi, kitaláltak valamit, hogy 
megzavarjanak.
- Hát miket csináltak? - firtattam.
Béla készségesen tájékoztatott:
- Janette-nek minduntalan furulyáznia kellett! - mesélte, és a röhögéstől alig tudta folytatni. - Ez a 
lovászlegény meg akkorákat nyögött hozzá, hogy el se tudod képzelni.
- Nem is csoda - védekezett Jónás -, hogy nem sikerült, hiszen amikor már minden rendben lett 
volna,  ezek a barbárok mindig jéghideg sört  csurgattak rá!  Szegény Janette, a végén teljesen 
kiborult!
De Karinak még egy móka volt a tarsolyában:
- Josianne meg majdnem infarktust kapott...
- Hogy-hogy?
- Belle jégkockákat potyogtatott Rudi fenekére, és az egyik kocka becsúszott a lány micsodájába.

Hangos röhögésben törtünk ki. Nekem azonban mindjárt elment a kedvem a nevetéstől, amikor 
megtudtam, hogy estére én vagyok őrségbe kijelölve. Rudi figyelmezetett, hogy el ne aludjak az 
őrhelyemen,  mert  várható,  hogy  az  Öreg  alvás  helyett  suttyomban  körüljárja  a  laktanyát  és 
ellenőrzi  az  őrszemeket.  Ez  az  Orloff,  ez  az  orosz  kém meg  egész  idő  alatt  a  folyosónkon 
lebzselt... Úgy látszik, épp a szobánk mellett ment el és akaratlanul is mindent meghallott. Én 
azonban  véletlenül  megláttam,  hogy  ott  van.  Mivel  még  mindig  bosszút  forraltam  ellene, 
elhatároztam, hogy csapdát állítok neki, ezért jó hangosan így feleltem Rudi figyelmeztetésére:
- Valahol csak nekem is aludnom kell, nem igaz?

Az éjszaka folyamán kétszer kellett a toronyban őrt állnom: 10-től 12-ig és 2-től 4-ig. Ez alatt az 
összesen  négy  óra  alatt  bőségesen  lesz  időm  arra,  hogy  kielégítsem  a  bosszúszomjamat.  A 
századunknak 5.00-kor kell a terv szerint elindulnia a menetgyakorlatra.

Az őrség első két órája tökéletesen nyugodtan telt el. Kemény, de elviselhető hideg volt. Ezután 
két órát alhattam, ami nagyon jót tett nekem. Denis őrmester, a napostiszt öt perccel kettő előtt 
ébresztett és felvezetett a toronyba. A régi őr már messziről ránk kiáltott a toronyból:
- Állj! Ki vagy?
- A váltás - felelte Denis. Aztán búcsút vett tőlem, én meg felmásztam a toronyba. Ez a torony a 
fogdaépület mögött,  meglehetősen sötét helyen állt.  Szemem azonban gyorsan hozzászokott a 
sötétséghez. Feszülten figyeltem lefelé és számba vettem, honnan lehet a tornyot észrevétlenül 
megközelíteni. Biztosra vettem Orloff látogatását, de majd valami csodálatos meglepetésben lesz 
része...



Szilárdan  elhatároztam,  hogy  nem hagyom magam átverni.  Észrevettem egy  ösvényt,  amely 
alkalmasnak látszott, hogy valaki a közelembe lopózhasson: meglehetősen hosszú szakaszon a 
holdfényben sötét árnyékot vető fal mellett futott végig. Ha az őrszem nem százszázalékosan 
éber,  egy  ügyes,  halkan surranó ember  ezen az ösvényen szorosan megközelítheti  a  tornyot. 
Mindenesetre úgy helyezkedtem el, hogy az árnyékos sávot jól szemmel tarthassam anélkül, hogy 
a másik oldalt szem elől téveszteném. Most már csak az volt a dolgom, hogy nyugodtan várjak. 
Arról meg voltam győződve,  hogy Orloff  meg fog jelenni,  hiszen minden áron ki  akar tolni 
velem. És jött  is!  Fél négy és négy között  vettem őt észre,  amint,  akár egy indián,  a falhoz 
lapulva, minden lehetséges fedezéket kihasználva egyre közelebb lopakodik.

Hagytam, hogy húsz méterre megközelítsen. De most aztán elég, tovaris! Most aztán kapsz egyet 
a fejedre! Mintha a lőállásban lennék, nesztelenül csőre töltöttem a puskám és hirtelen két lövést 
adtam le.  Persze,  nem Orloffra  céloztam, hanem az  orra  elé,  úgy,  hogy a  falból  egy  csomó 
törmelék csapódott az arcába, és az ijedtségtől minden ízében reszketni kezdett.
- Állj! Ki vagy? - kiáltottam rá.
- Én vagyok az, Csöpi - szólt vissza Orloff megfélemlítve. Nesze neked még két golyó, mert 
elárultál Clu-nek! Ezúttal a csizmája elé lőttem.
-  Nem  ismerek  senkit,  akit  „Én  vagyok  az”-nak  hívnak!  Nevezd  meg  magad,  de  rögvest, 
különben a következőt e fejedbe eresztem!
- Hé, Csöpi, itt a század mamája!
Újabb két  golyó,  az egyik a  jobb, a másik a  bal  lába elé a  homokba. Az egész laktanyában 
egymás után gyulladtak ki a lámpák, néhány ember futott kiáltoza felém.
- Riadó!
Én meg a toronyból üvöltöttem lefelé:
- Nekem nincs anyám Afrikában! Térdre, és a kezedet a tarkódra! Na, mi lesz már!

Még egyet lőttem, hogy nyomatékot adjak a felszólításomnak. Ez a golyó szorosan Orloff orra 
előtt süvített el. Sietve engedelmeskedett a parancsnomnak. Láttam, hogy Denis érkezik a többi 
felfegyverkezett őrrel.
- Mi az, Csöpi, mi történt?
- Itt lent térdel valaki, és a holdhoz fohászkodik! Nyilván el akarta vágni a torkomat!
Az egyik légionárius már mászott is felfelé a toronyba, hogy felváltson.
- Korai még - szóltam le neki -, öt percem még hátra van!
- Jól van, menj csak, én már úgysem tudnék aludni. A laktanyában ismét sorra kialudtak a fények. 
Leereszkedtem a toronyból és követtem Denist az őrszobába. Az öreg még mindig reszketett és 
fenyegetőzni kezdett, így hát Denishez fordultam:
- Denis őrmester, milyen távolságról köteles jelentkezni, aki az őrszemhez közelft?
- Negyven méterről!
- És milyen távolságra volt ön tőlem, segédtiszt úr? Megmondom magának: alig húsz méterre! És 
vegye tudomásul, csoda, hogy még életben van, hiszen ismer, mennyire pontosan célzok!
Rövid szünet után még hozzátettem:
- Nem akarok én önnek szemrehányást tenni, de tapasztalt harcos létére úgy viselkedett, mint 
valami zöldfülű. Éppen engem akar átrázni, pedig mindenkinél jobban ismer!

Már  szinte  meg  is  sajnáltam  szegényt,  hiszen  komolyan  szégyenbe  került.  Ő  azonban 
méltóságteljesen ismerte be, hogy hibázott.



Őrszolgálatom végett ért, visszatérhettem a századomhoz, ahol a társaim vigyorogva fogadtak.
- Te, Csöpi - szólalt meg Rudi -, szerencse, hogy a kiképzés hamarosan befejeződik!
- Ugyan miért?
- Mert lassacskán veszélyessé válik a helyzet a feletteseink számára. Friss újoncok kellenek ide, 
hogy az elöljáróink visszaszerezhessék a tekintélyüket. Veletek már nem lehet tréfálni, a fejünkre 
nőttetek.
- Ez csak a ti  hibátok, Rudi! Tőletek tanultuk meg, hogy közveszélyeseknek kell lennünk. Ti 
vertétek ezt belénk, és ez nyilvánvalóan veszélyekkel járt.  Erről jut eszembe, milyen rendben 
hajtjuk végre a mai menetet?
- Mi leszünk az élen a főnökkel együtt!
- Nagyszerű, legalább nem kell a port nyelnünk!

Az  előttünk  álló  erőltetett  menet  kiképzési  időnk  utolsó  megpróbáltatásának,  egyben  igazi 
kemény  erőpróbának  számított.  A  125  kilométert  ugyanis  mindössze  két  nap  alatt  kellett 
megtennünk.  A századunk  korábban  súlyos  veszteségeket  szenvedett,  mindössze  144  fővel 
vágtunk neki az útnak. A menet minden különösebb esemény nélkül zajlott le. Csak itt-ott esett 
össze  néhány  gyengébb  fizikumú  ember.  Ezeket,  képességeiknek  megfelelően,  könnyebb 
szolgálatra osztották be további szolgálati idejükre.

Két és fél nap múltán 122-en értünk célba. Ezzel el is dőlt, hogy számunkra most kezdődik az 
igazi szolgálat az új egységeinkben. Valamennyi cimborám ugyanabba az ezredbe került, mint én. 
Csak  Karinak,  Péternek  és  nekem  kellett  ideiglenesen  elválnunk  a  többiektől,  mert  káplári 
tanfolyamra küldtek minket.

A búcsúceremónia három napig tartott. A kezdetet az erőltetett menetről való visszaérkezésünk 
jelentette. A főnök - akkor még nem sejtettem, hogy rövidesen újra találkozunk - különös módot 
választott  az  elbúcsúztatásunkra.  Amikor  a  kemény,  fáradságos  út  után  a  város  határához 
érkeztünk,  szakaszonként  ötös  sorokba  sorakoztatott  bennünket,  aztán  azonmód,  koszosán, 
kiizzadva, énekszóval, díszmenetben kellett megtennünk a laktanyába vezető háromkilométeres 
útszakaszt.

Hogy ebben az állapotunkban az énekszó meglehetősen hamisra sikerült, az csöppet sem zavarta 
a főnökünket. Mindössze annyit jegyzett meg, amikor a laktanya kapujához érkeztünk, hogy nem 
érti, miért nem énekeltünk hangosabban. Ezért tehát forduljunk szépen vissza és próbáljuk meg 
még  egyszer.  Kétszáz  méternyit  laposkúszásban  zavart  végig  bennünket,  majd  ötszáz  métert 
békaügetésben  kellett  kacsáznunk,  miközben  a  puskánkat  előrenyújtott  kezünkben, 
mellmagasságban tartottuk.  Ezt  kétszer  ismételhettük  meg,  hogy valamennyi  bámészkodónak 
bebizonyíthassuk: a 125 kilométeres erőltetett  menet után is tökéletesen harcképesek és fittek 
vagyunk. Ennek is vége lett egyszer, azután néhány nap pihenőt kaptunk.

Egyébként  Rudit  valóban  előléptették  őrmesterré,  a  várromnál  lezajlott  bevetés  valamennyi 
résztvevője kitüntetést kapott, beleértve szegény elesett Schmidtet is, sőt még a jánosbogárka is, 
aki  elismerte,  hogy  nagyon  sokat  tanult  tőlünk  a  bevetésen.  Még  túlzásba  is  vitte  a 
magasztalásunkat.

Az utolsó három napon valamennyi légionáriusnak joga volt parancsokat adni volt feletteseinek. 



Sokan éltek  is  a  lehetőséggel.  Akadtak  azonban okosabbak is,  akik -  velem együtt  -  inkább 
megköszönték  elöljáróiknak,  hogy  igazi  légionáriusokat  faragtak  belőlünk,  olyanokat,  akik  a 
jövőben bármilyen feladathoz fel tudnak majd nőni.

A búcsú  Claudine-tól  rövid  volt  és  fájdalommentes.  Végre  mégis  belátta,  hogy  nekem  van 
igazam. Úgy váltunk el egymástól, mint két igaz barát.

Az elutazás előtti estén az elhárítás irodájába hivattak, ahol egy Imrétől származó levelet adtak át 
nekem. Nagyon megörültem neki, hiszen Marseille óta semmit sem hallottam felőle, bár többször 
is megpróbáltam felvenni vele a kapcsolatot.

A megszólítás „Csöpi" volt. Nem sokat írt Imre, annyit azonban megtudtam leveléből, miért volt 
ilyen rendkívül kemény a kiképzésem. Mindenre gondoltam volna, csak arra nem, hogy Imre 
keze van a dologban, tulajdonképpen ő rendezte úgy, hogy minél több és keményebb kitolásban 
legyen részem. Ez a  jó  Imre  ugyanis mindenfelé  úgy beszélt  rólam, mint  az  öccséről.  Ezért 
megállapodtak,  hogy az  első  tíz  között  kell  végeznem a  kiképzőszázadban.  Most,  hogy már 
mindenen túl voltam, könnyen nevethettem mindezen, pedig egy hónappal azelőtt nem is tudom, 
hová kívántam volna azt, aki kieszelte. Imre levelének befejező részét pedig szó szerint idézem:
„Ahogyan hallottam, jól helytálltál az érettségin, ami további tanulást tesz lehetővé a számodra. 
Fel  a  fejjel,  ezen  is  túl  leszel,  hiszen  alig  két  hónapig  tart  majd.  Akkor  aztán  megkapod  a 
megérdemelt zöld csíkjaidat, és nem kell többé rangrejtve parancsokat osztogatnod. Többé nem is 
adok neked tanácsokat, hiszen minden várakozásomat felülmúltad. Csak még egyet: óvakodj a 
szakállas  kiképzőtől!  Hát  akkor,  a  legközelebbi  viszontlátásig!  Választ  nem várok,  ehhez  túl 
kevés lesz az időd, és különben is hamarabb találkozunk, mint ahogy a leveled elérhetne.
Aláírás: a bátyád.”

Annak alapján, hogy Imre az eddig eltelt alapkiképzést érettséginek nevezte, könnyen el tudtam 
képzelni, milyen lesz a következő próbatétel. De hát várjuk ki a végét, majd csak azon is átrágom 
magam!

7. ALTISZTKÉPZÉS CHANCYBAN

Amikor  visszaértem a  szálláskörletbe,  azzal  a  hírrel  fogadtak,  hogy másnap reggel  ötre  útra 
készen kell lennünk.
- Te tudod, hová utazunk? - érdeklődött Péter.
-  Fogalmam sincs róla! De biztos, hogy nem csak mi hármunkat képeznek ki káplárrá. Nem 
hinném, hogy egyedül a mi kedvünkért indítanának tanfolyamot. Felvettétek már a zsoldotokat?
- Persze, hogy fel, Csöpi! Hát te?
- Én is, sőt valamit Ruditól is kaptam! Képzeljétek, három hónapra visszamenőleg megkapta a 
kiegészítést. Jogom lett volna, hogy az egészet zsebre vágjam. Akkor aztán egy egész hónapig 
egyetlen vas nélkül maradt volna.
- És mennyit szedtél el ténylegesen tőle?
- Csak százezret! És még kegyes is voltam hozzá, hiszen végül is a mi pénzünkért szórakozott. 
Ahogy látom, ma estére a legtöbben kimenőre mentek. Nektek mi a szándékotok?
- Miért, te nem akarsz sehová menni?
-  Nem,  Péter,  inkább  korán  lefeküdnék.  Jó  szórakozást  mindkettőtöknek,  és  adjátok  át  az 



üdvözletemet Belle-nek!

Úgy  is  történt,  ahogyan  elterveztem.  Ez  volt  az  első  és  talán  az  utolsó  alkalom,  amikor 
istenigazában kialhattam magam. A század ugyanis szinte teljes számban eltávozott, azok pedig, 
akik a körletben maradtak, ugyanazt akarták, amit én: nagyot aludni! Így aztán teljes volt a csönd.
Hajnali  négykor  Péter  ébresztett.  Éppen  akkor  érkezett  vissza  a  lumpolásból.  Valamit  felém 
nyújtott:
- Itt az órád, Csöpi!
- Szóval mégis! Már azt hittem, hogy elfelejtettétek, amit a lelketekre kötöttem. Hogyan sikerült?
Közben a mosdó felé baktattunk. Péter válasza hűvös és tömör volt:
- Simán! Egy egész sima alkartörés árán!
- Hogyan? Mondd el kicsit részletesebben!
- A fickó megpróbálta letagadni, hogy lopta az órát, de nem sokat ért vele, hiszen a neved is bele 
van vésve. Kisebb verekedésre került sor, ez viszont Bélának nem tetszett, hát gyorsan eltörte a 
fickó karját.
-  El  tudom képzelni,  hogyan történt.  Mindenesetre,  a  tolvaj  megérdemelte!  És  hol  vannak a 
haverjaink?
- Martinez és Pasgomes a fogdában, Jónás, Jack, Rudi és Béla pedig a kötözőhelyen.
- Súlyos a sérülésük?
-  Nem,  csak  nem  akartak  a  fogdába  kerülni,  mint  a  két  spanyol,  hát  helyette  inkább  az 
egészségügyishez mentek. Semmi bajuk sincs, csak alaposan felöntöttek a garatra. Egyébként egy 
új orvosnő és két ápolónővér van a gyengélkedőn.
- És ezt csak ma tudjuk meg! Hé, Kari, hát a te szemeddel meg mi történt?
-  Annak  az  idióta  Ottónak  a  műve!  Képzeld  csak!  Pedig  éppen  ő  az,  akivel  semmiféle 
összetűzésbe se keveredtem volna. Az egyik delikvenssel pingpongoztunk, és a dolog kezdett 
unalmas lenni. Oda tartottam hát a pasast Ottónak, hogy jobban eltalálja. Amikor azt mondtam, 
„most", Ottó nekiveselkedett, aztán engem talált telibe.
- És mi van most vele?
Kari feldagadt arca grimaszba rándult.
- Hé, csak nem ti is... - kiáltottam fel.
- Ne félj, hiszen barátok vagyunk! De hát valamilyen fenyítés csak kijárt neki. Belle segítségével 
fogtam ki rajta. A kuplerájost megvesztegettem. Ottó most az ő ágyában fekszik holtrészegen! 
Szeretném látni a képét, amikor felébred... Az egyenruháját ugyanis magammal hoztam. Azt se 
bánom, ha Belle hálóingében kell ide besurrannia!

Útra  készen  mentünk le  az  udvarra,  ahol  egy  GMC terepjáró  várt  bennünket.  A kocsinál  jó 
ismerősbe, az olasz Ginóba botlottunk.
- Hát te mit keresel itt? - kérdeztem örvendezve.
- Peloton Corporale, Giuseppe - felelte, vagyis, hogy ő is velünk jön a káplár tanfolyamra.
- Na, ennek örülök! Tehát a következő két hónapot együtt töltjük!

A sorakozónál észleltük az első jelét annak, hogy másképpen bánnak velünk, mint korábban. A 
vezénylő hadnagy, akit egyébként nem ismertünk, nem a szokás szerint, légionáriusnak nevezett 
bennünket, hanem káplárnövendékeknek. Névsorolvasást tartott, nekünk pedig nevünk hallatán 
jelentkeznünk kellett. Huszonegyen voltunk. Aztán a hadnagy rövid szózatot intézett hozzánk, 
amely nem sokban különbözött századosunk hajdani hegyibeszédétől.
- Bizonyára tisztában vagytok vele, hogy káplárokként elöljárók lesztek a csapatokban. Ez az 



oka, hogy a most következő kiképzésetek még keményebb és könyörtelenebb lesz az eddiginél, 
mert ennek befejezése után kétszer olyan jónak kell lennetek, mint bárki másnak. De mások is 
túlélték... Gépkocsira!

Úticélunk egy Chancy nevű takaros község volt, amely Mascara és Sidi-bel-Abbes között feküdt 
és  amelynek  lakossága  kizárólag  szőlő-  és  gyümölcstermesztésből  élt.  Minket  egy  egykori 
szőlőgazdaság épületében helyeztek el, mintegy harminc kilométerre a legközelebbi községtől. 
Előttünk az 5. századot képezték itt ki, ebből a századból is maradtak itt néhányan, hogy velünk 
együtt  végezzék el  a káplári tanfolyamot. Nagy örömömre egy honfitársat is találtam köztük. 
Sanyi huszonkét év körüli, százhetven centiméter magas, rendkívül vidám fickó volt.

A főépületben,  ahogy  az  várható  volt,  a  két  tisztet  és  a  négy  altisztet  szállásolták  el,  mi, 
káplárnövendékek  pedig  egy  átépített  és  emeletes  ágyakkal  berendezett  egykori  lóistállóba 
kerültünk, mint annak idején Marseille-ben.

A két elhelyezési körlet és a konyha szokatlan alakzatot, háromszöget alkotott, amelynek közepén 
volt az udvar. E háromszögletű udvar egy-egy szára körülbelül 200 méter hosszú volt. A körlet 
nem volt bekerítve. Nem is lepődtem meg tehát, amikor elöljáróink figyelmeztettek bennünket, 
hogy fegyvereinket tartsuk állandó készenlétben, a kezünk ügyében. Mint megtudtuk közvetlen 
közelünkben egyetlen szövetségesünk sem volt. Amennyiben arab földalatti harcosok támadnák 
meg a farmunkat, két órán belül nem számíthatunk segítségre. Mi huszonöten azonban aligha 
tarthatnánk  magunkat  két  óra  hosszat,  ha  az  ellenség  túlerőben  van,  és  két  gránátvetővel 
rendelkezik.  Egyetlen  túlélési  esélyünk  ebben  az  esetben  a  menekülés.  Én  azonban  erősen 
kételkedtem benne, hogy valamelyikünknek - engem is beleértve - harc közben eszébe jutna a 
szökés.

Az első két hét eseménytelenül telt el. A harmadik hét szerdáján történt, hogy - mint minden 
negyedik napon - tizenkét másik társammal őrszolgálatot kellett adnom. Ezen az estén Eckert 
őrmester volt az őrparancsnok. Fél óra telt el a második váltás óta, amikor az őrmester belépett az 
őrsátramba és megkérdezett:
- Kovács, nem látta Hofert?
- Dehogynem, fél órája én hoztam ki őt az őrhelyére. Ott kell lennie a fügefák alatt!
- Már kétszer körüljártam, de őt nem találtam.
- Majd én utánanézek, őrmester!
- Tedd azt, de vigyél magaddal még valakit!
- Őrmester, valamilyen furcsa érzésem van. Itt valami nem stimmel!
- Csak ne kapkodjunk el semmit, Kovács!
- Ahogy gondolja.
Mivel benn a sátorban beszélgettünk, Péter felébredt.
- Velem jössz? - kérdeztem.
-  Csak  nem hagylak  egyedül  járkálni  a  sötétben!  Még megrágnának a  sakálok.  Úgyis  olyan 
furcsán üvöltenek ma éjszaka...
Ez már nekem is feltűnt. A sakálok úgy üvöltöztek, mint a gyerekek, ha nem tudnak elaludni.
- Jól van, Péter, hozz magaddal két kézigránátot is. Az ember sosem tudhatja, mire lesz jó!
- Félsz, Kovács? - kérdezte az őrmester.
- Hát persze, őrmester! Nagyon is! De elsősorban óvatos vagyok. Péter már jobban tudja, nálam 
mit jelent ez, mint maga.



Ezzel otthagytuk, mielőtt válaszolni tudott volna.
- Te, Péter - vélekedtem -, ez még nagyobb seggfej, mint Rudi!
- Eltaláltad, Csöpi! Rudi nagy szájhős ugyan, de nem rossz fickó. Ami viszont Eckertet illeti...
Nem jutott tovább. Valaki ránk kiáltott:
- Állj! A jelszót!
- Májusi piros cseresznye - adtam meg a választ.
Sanyi lépett elő a sötétből és megkérdezte:
- Te vagy az, Csöpi?
Megnyugtattam,  hogy  én  vagyok,  Péter  meg  oldalt  szökkent  és  a  környéket  fürkészte. 
Megkérdeztem Sanyit:
- Hallottál, vagy láttál valamit Hofer felől?
- A nyomát se láttam! Már kétszer jártam arra hátul, ahol lennie kellene. Itt valami nincs rendjén, 
Csöpi! Néhány perce a sakálok sem üvöltöznek, pedig telihold van.
- Péter? - szólítottam fojtott hangon.
- Itt vagyok!
- Jó! Nehogy zseblámpát gyújtsatok! Gyere, Sanyi, együtt utánanézünk. Péter, te itt maradsz?
- Kopjatok már le! Tudok magamra vigyázni. Nézzetek körül mindjárt a hármas számú őrszemnél 
is!
Miközben elosontunk, magamban dünnyögtem:
- A fene egye meg, legalább ezek a felhők ne lennének, szinte úgy láthatnánk mindent, mint 
nappal.  De  azért  ne  gyújts  lámpát,  Sanyi!  A sötétség  ugyanúgy  szolgál  bennünket,  mint  az 
arabokat, ha ugyan valóban van közülük valaki a közelben.
- Itt kellene lennie Hofernek, Csöpi!
- De nincs itt!
- Valamit látok.
- Hol?
- Ott, a fánál!
- Melyiknél, Sanyi?

A jelzett  irányba  néztem  és  az  egyik  fügefa  tövében  mozdulatlan  tárgyat  vettem  észre,  a 
körvonalai emberi testre emlékeztettek.
- Sanyi - suttogtam -, menj vissza az őrsátorba és ébreszd fel a többieket. Valaki riadóztassa az 
egész pelotont. Ha az őrmesternek valami kifogása van ellene, pörkölj oda neki egyet!
- És te?
- Elmegyek a hármas őrszemhez, aztán ide jövök vissza. Na menj már, Pétert pedig küldd ide!

Amikor magamra maradtam, tovább osontam az ösvényen, közben minden neszre figyeltem. A 
hármas őrszemet,  akinek  a  konyha közelében kellett  volna  őrködnie,  nem találtam a  helyén, 
nyoma veszett. Két rövid géppisztolysorozat riasztott meg. Ez Péter lehetett! Visszafutottam az 
ösvényen a fügefákig, ott megálltam, néhány percig mozdulatlanul figyeltem. Az emberi testre 
emlékeztető  valami  még  mindig  ugyanott  feküdt.  Ha  ez  Hofer,  akkor  már  nem él!  Tovább 
futottam oda, ahol Pétert hagytam. Az előbbi lövöldözés ellenére elszántam magam, hogy halkan 
megszólaljak:
- Péter!
- Itt vagyok.
Hozzáugrottam, az ösvény bal oldalán, és szorosan a barátom mellett hasra vágtam magam.
- Te lőttél, Péter?



- Nem!
A közelünkben valaki elkiáltotta magát:
- Kovács!
Eckert hangját ismertem fel.
- Ő lőtt? - kérdeztem Pétert.
- Igen!
- Péter, esküszöm, én kinyírom ezt az alakot!
- Kovács! - szólított másodszor is az őrmester.
- Remélem, az arabok majd csak lepuffantják - dörmögte bosszúsan Péter.

Alighogy  kimondta,  Eckert  fegyverének  két,  gyors  egymásutánban  felvillanó  torkolattüzét 
pillantottuk meg, a golyók tőlünk alig tíz méterre jobbra csapódtak a talajba.
- Péter, ez a saját árnyékára lő - vélekedtem, Eckert pedig harmadszor is a nevemet kiáltotta.
- Kinyalhatod! - szitkozódtam halkan. - Péter, ne vigyorogj ilyen istentelenül!
Barátom hanyatt feküdt és a hasát fogta a röhögéstől. Egyszerre csak Eckert tűnt fel tőlünk fél 
méterre és rámordított:
- Kovács!
- Mit ordibálsz így? - kérdeztem vissza.

Ezzel egyidejűleg Péter is, meg én is oldalt gurultunk. Ahogyan arról szinte előre meg voltunk 
győződve, ez a marha villámgyorsan a hűlt helyünkre célzott és az egész tárát kilőtte. Mielőtt újra 
tölthetett volna, ráförmedtem:
- Eckert, te bárgyú állat! Ha megmoccansz, a géppisztolyommal borotválom le a szakálladat!
Hát ez volt a szakállas kiképző, akitől Imre a levelében óvott.
- Feküdj hasra, és ne mozdulj! Péter, vedd el tőle a fegyverét, míg le nem higgad!
A  cimborák  már  régen  valamilyen  fedezék  mögé  bújtak,  ahogyan  valamennyiünkbe 
belesulykolták.
-  Kovács - sziszegte a földön lapuló Eckert  -,  feljelentelek az ellenséggel szemben tanúsított 
gyávaságért!
- Jól teszed, te árnyéklövész. Épp ideje, hogy vissszaminősítsenek káplárnak!
Eckert most Pétert szólította meg:
- Klein! Hallotta ezt?
- Mit, kérem?
- Hogy hogyan beszél velem ez a fickó?
- Nem hallottam, te beszari alak!
- Úgy, szóval összeesküdtek ellenem?
- Kopj már le végre,  amíg le nem pörkölöm a szakálladat!  Gyere Csöpi! Új őrszemeket kell 
felállítanunk!
Barátom hangján megéreztem, mennyire felizgatta magát.
- Az arabok már rég elhúzták a csíkot - mondtam. - Ha többen lapultak volna itt lesben, már 
régóta  halottak  lennénk.  De  azért  igazad  van,  Péter!  Legjobb lesz,  ha  holnap  reggel  négyig 
megkettőzött őrséget állítunk. Fél ötkor már ébresztő van.

Az őrsátorban már az izgalomtól teljesen magán kívül várt bennünket a hadnagyi rendfokozatú 
századparancsnokunk:
- Hol van Eckert őrmester?
Az éppen akkor bújt be az ajtó gyanánt szolgáló résen. A hadnagy ráordított:



- Ki lőtt, Eckert!
- Én, hadnagy úr!
- Miért?
- Mozgást észleltem a fák között! - Közben vérvörösre váltott az arca.

Észrevettem,  hogy a  cimboráim ébren  hevernek és  intettem nekik,  hogy jöjjenek  ki  utánam. 
Három részre oszlottunk és fél ötig folytattuk az őrtállást. Ekkor három, francia sorkatonákkal 
megrakott GMC érkezett. A hadnagy ugyanis még az éjszaka sürgős támogatást kért. Péter, Sanyi 
meg én a fügefák közelében álltunk. Közben megállapítottuk, hogy az eltűntnek hitt Hofer az 
egyik fügefáról csüng le - a lábánál fogva akasztották fel. Meztelen volt, a torkát elmetszették, a 
nemi szervét levágták. Egyenruhája és fegyvere nyomtalanul eltűnt. A másik eltűnt őrszemnek, 
aki a konyha közelében állt őrt, ugyanez lett a sorsa.

Reggel ötkor kétnapi hadi élelmet osztottak ki. Csupán egy szakasznyi sorkatona maradt vissza 
őrségben,  a  többi  velünk,  légiósokkal  együtt  útnak  indult  a  környék  átfésülésére.  A magam 
részéről  ezt  teljesen  fölöslegesnek  tartottam,  de  csakhamar  kénytelen  voltam  belátni,  hogy 
tévedtem.

Földúton  közelítettük  meg,  és  még  elég  messzire  voltunk  tőle,  amikor  három  magányos 
szökevényt fedeztünk fel. Gépkocsivezetőnk gyorsan észbe kapott, letért az útról és a terepen 
átvágva a szökevények nyomába eredt. Az oszlop másik kocsija az épület felé vette az irányt. 
Minket alaposan összerázott a kocsink, majd hirtelen megállt. Habozás nélkül leugrottam róla és 
a hozzám legközelebb futó szökevény után vetettem magam. A három embernek ugyanis volt 
annyi esze, hogy szétváljon és három különböző irányba meneküljön. Az én emberem a nyílt 
terep felé futott. Ügyet sem vetettem a mögöttem felharsanó kiáltozásra és lövöldözésre, csak 
futottam az ipse után. Amikor harminc méterre megközelítettem, rákiáltottam, hogy álljon meg. 
Válaszul  futtában  visszafordult  és  rámfogta  a  pisztolyát.  Nem  tehettem  mást,  meg  kellett 
előznöm. Erről a távolságról nem jelentett különösen nehezebb feladatot, hogy eltaláljam a lábát. 
Az arab nagyot kiáltott fájdalmában és összeesett.
-  Ne  moccanj,  különben  kénytelen  leszek  agyonlőni  téged!  -  figyelmeztettem.  Mivel  nem 
válaszolt,  de  nem  is  mozdult,  kibiztosított  fegyverrel  mintegy  három  méterre  óvatosan 
megközelítettem. A földön térdelt, a hátát fordította felém, egész testében reszketett.
- Dobd el a fegyveredet! - szólítottam meg. Ő azonban hirtelen megfordult, kezében megcsillant a 
pisztolya. Szinte gépiesen húztam meg puskám ravaszát, és viszolyogva láttam, ahogy a lövésem 
szétveti  a fejét.  Embereink zöme a mező szélén foglalt  lőállást.  Egyedül Eckert  őrmester állt 
szétterpesztett lábbal egy civil ruhás arab mögött, akire ráfogta amerikai gyártmányú karabélyát. 
A távolból is  jól  láttam, hogy századparancsnokunk, a hadnagy, éppen Eckert  felé tart.  Péter 
intett, hogy jöjjek oda. Mikor odaértem, megkérdeztem a haveromat:
- Ki lőtt felém a hátam mögül?
- Ugyan ki? Hát ez az idióta! - felelte Eckert felé bökve.
- A harmadik arabot is elfogtátok? - kérdezősködtem tovább.
- Igen, Gino kapta el. Azt az arabot is meg kellett ölnünk.
- És mi van ezzel a civillel, akit az őrmester tart sakkban?
- Az egyáltalán nem is próbált megmenekülni. Az őrmester csak fontoskodik.
Annyit  láttunk,  hogy  a  hadnagy  Eckerttel  beszélget,  s  közben  többször  is  a  láthatóan 
megfélemlített arabra mutogat.
- Nem kell látnoknak lenni ahhoz, hogy tudjuk, mit jelent ez - mondtam Péternek -, nézd csak, 



most elküldi.

Az arab úgy rohant el, mintha egy tarantellapók csípte volna meg. Eckert hagyta, hogy harminc 
méterre eltávolodjon, aztán felkapta a karabélyát, és úgy lőtte le hátulról, mintha egy menekülő 
nyulat terítene le. Három golyót eresztett az arab hátába. Valahol valaki felkiáltott:
- Te rohadt, gyáva fattyú!
Eckert megpördült a sarkán, közben fegyverét változatlanul tűzkészen tartotta:
- Ki kiáltott?
Senki sem válaszolt. Ehelyett, látszólag véletlenül, hirtelen valamennyi fegyver Eckertre irányult. 
Elgyávult, leeresztette a fegyverét. Halálsápadtan állt előttünk, mi pedig félkörben vettük körül, 
tőle  tizenöt  méterre.  Meggyőződésem,  ha  századparancsnokunk,  a  hadnagy nem állt  volna  a 
közelünkben, Eckert ebben a pillanatban húsz kiló ólommal vált volna nehezebbé.
- Ami késik, nem múlik - sziszegte Péter.
- Péter - mondtam ki a véleményemet -, vigyáznunk kell, hogy sose fordítsunk hátat ennek az 
alaknak!
- Majd vigyázok rá! Mostantól fogva mindig rajta fogom tartani az ágyúcsövet, ebben biztos 
lehetsz!
- Kovács! - hívott magához a századparancsnok.
- Hadnagy úr? - jelentkeztem.
- Átkutatta az emberét?
- Még nem, hadnagy úr!
- Él még?
- Hát az nehezen képzelhető el a feje nélkül...
- Nézzen utána, volt-e nála térkép vagy valamilyen más feljegyzés.
Eckert szólt közbe:
- Majd én megnézem.
Határozott hangon vágtam rá:
-  Maga semmit  sem néz  meg,  őrmester!  Ezzel  az  egyenruhással  kapcsolatban  én  vagyok az 
illetékes.
Közben a halottra mutattam, majd Péterhez fordultam:
- Velem jössz?
- Persze, Csöpi!
A frissen boronált földön a tetemhez futottunk.
- Hiszen ez ugyanolyan álcázóruhát hord, mint mi - jegyezte meg meglepetten Péter.
- Ez már nekem is feltűnt. Nézd csak! Mindössze pisztoly és térképtáska van nála. Lehet, hogy 
tiszt volt!
Péter kiürítette a halott zsebeit, én meg a derékszíját és a térképtáskáját vettem gondjaimba.
- Hé, Csöpi, idenézz! - kiáltott fel Péter. - Hiszen ez legalább ötezer dollár!
- Mit csináljunk vele?
Péter elővette a degeszre tömött pénztárcát. Megkérdeztem:
- Ugye, még nálad van a titkos kasszám?
- Hát persze!
- Akkor jó! Egy szót se többet erről.
Visszamentünk, jelentettem a századparancsnoknak:
- Hadnagy úr! Egy pisztolyt és egy térképtáskát találtunk nála.
- Nagyszerű, Kovács. Legalább te nem egy védtelen embert terítettél le! Örömömre szolgál az a 
tudat, hogy zömmel olyan emberek vannak a szakaszunkban, akik nem fegyvertelen emberek 



ellen harcolnak.
- Én is örülök, hadnagy úr, hogy ezt hallom öntől!

Pár  pillanatig  farkasszemet  néztünk  egymással.  Éreztem,  hogy  igaz  emberrel  van  dolgom. 
Tekintetéből  kiolvashattam, hogy megveti  ezt  a háborút,  amely számos olyan díszes jelenetet 
produkált, amilyen Eckert iménti mutatványa volt.
- Kovács - folytatta a hadnagy -, ennek az esetnek a kapcsán az első kitüntetését is fel fogják 
tűzni a mellére! Tudja, hogy kit kapott el?
- Nem tudom, hadnagy úr.
- Egy századost, Kovács!
- Sajnálom a családját. Ha nem lőtt volna rám, még élne, akkor is, ha valakinek esetleg kifogása 
lenne ellene.

Az utolsó szavakat Eckertnek címeztem. Szeméből gyűlölet csapott felém, látszott rajta, hogy a 
legszívesebben ott helyben agyonlőne. Egyébként a hadnagy sem ismert még elég jól,  ha azt 
hitte, hogy még nem kaptam kitüntetést.

Jó  órával  később  egy  szakasz  sorkatona  vette  át  tőlünk  a  további  feladatokat,  mi  pedig 
bevonulhattunk  a  farmunkra.  Akik  a  bevetés  folyamán  használták  a  fegyverüket,  új  lőszert 
vételezhettek. Ezt követően szabadidőt kaptunk. Megkérdeztem Pétertől:
- Mi a szándékod ma délutánra?
- Még nem is tudom, Csöpi. Talán kártyázni fogok. Hát te?
- Vadászni megyek. Nem tartasz velem?
- Dehogynem!
- Ginót és Sanyit is magunkkal visszük, ők is, akárcsak én, csapdákat helyeztek ki, és kíváncsi 
vagyok, melyikünknek lesz valami zsákmánya. Kártyázni este is tudunk.
- Igazad van.
- Este majd pókerezhetünk egyet. Úgysem tudunk itt mihez kezdeni a pénzünkkel. Csak arra kell 
majd  vigyáznunk,  nehogy rajtakapjanak minket.  Eckerten  kívül  úgysem árulna  el  bennünket 
senki.
-  Ő  meg  jobban  teszi,  ha  magára  vigyáz  -  sziszegte  Péter.  -  Gyorsan  beugrom  Lacombe 
őrmesterhez, szólok neki, hogy elhagyjuk a tábort.
- Helyes, Csöpi, én meg addig idehívom a többieket. Átvágtam az udvaron és kopogtattam a 
század iroda ajtaján.
- Bújj be!
- Kovács káplárnövendék...
- El ne meséld nekem az egész élettörténetedet, inkább mondd el röviden és velősen, mit akarsz!
- Őrmester úr, négyen néhány órára kimennénk.
- Ki az a négy?
- Varga, Klein, Forbelli meg én.
- Rendben van! Csak jelentsétek majd, ha visszaérkeztek! Aztán, ha foglyot vagy nyulat fogtok, 
engem is hívjatok meg!
- Megegyeztünk! Hát akkor, a viszontlátásra, őrmester!
Odakinn rnár vártak a haverjaim.
- Gino, fogadjunk, hogy több zsákmány lesz a csapdáimban, mint a tieidben - ajánlottam.
- Va bene!
- Aki kevesebbet zsákmányolt, az nyúzza és süti meg az állatokat, oké?



Sanyi és Gino egyetértett.
- Péter, te leszel a döntőbíró!
- Oké, Csöpi.
- Várj csak - szólt Gino -, de a súly döntsön, ne a darabszám!
- Ahogy akarod. Én Péterrel megyek, te meg Sanyival. Odafönt a citromfáknál találkozunk. Jó 
vadászszerencsét!

Amikor kissé eltávolodtunk tőlük, elmondtam Péternek, mit tudtam meg:
- Te Péter, az előbb a rádiósnál jártam és megtudtam, hogy holnap egy teherkocsira való lányt 
kapunk.
- Ugratni akarsz, Csöpi?
- Dehogy, az igazat mondom! Egy motorizált bordélyház érkezik hat nővel. Csak azért szóltam 
neked előre, nehogy utolsónak érkezz oda és belefulladj a sárba! Nem is lenne rossz ötlet a kupit 
még a tábor előtt feltartóztatni...
- Hogy érted azt, hogy feltartóztatni?
- Hát csak úgy, hogy elébe mennénk és megállítanánk! Majd csak kitalálunk valamilyen ürügyet! 
Felőlem akár  azt  is  mondhatjuk,  hogy  a  táborban  kolerajárvány  tört  ki.  Mit  gondolsz,  nem 
fordulnának  villámgyorsan  vissza?  Mielőtt  már  meg  is  mondhatjuk  nekik  az  igazat,  hogy  a 
többieket se fosszuk meg a jussuktól. Na, mit szólsz hozzá?
- Nem rossz ötlet, de Karit is be kell avatnunk, ő biztosan szívesen velünk tartana.
-  Persze,  meg  Ginót,  Sanyit  és  Lacombe  őrmestert  is!  Így  éppen  megfelelő  lesz  a  létszám. 
Egyébként ott, annál a fánál raktam le az első hurkot. Nézd csak, valami beleakadt!
- Hol?
- Ott, a paratölgynél.

Valamiféle mozgást észleltem a megjelölt helyen, legnagyobb csalódásomra azonban kénytelen 
voltam beismerni:
- A francba! Egy sakál. Mit gondolsz, Péter, meg lehet enni a sakált?
- Nem tudom, Ginót kellene megkérdezni, ő a vadszakértő.
- Miután a fogadás súlyra megy, már meg is nyertem. Nem csoda, hogy tegnap éjjel egyszerre 
csak abbahagyta az üvöltést - egy ilyen hurok jól megszoríthatta a gigáját. Péter, csapj egyet a 
fejére, ne szenvedjen tovább!
- Oké, megteszem és majd azt képzelem, hogy Eckert az. Na jól van, ez meg már meg sem 
mukkan többet!
- Az árnyéklövész?
- Az sem, Csöpi!
- Gyerünk tovább, ott arrébb még öt csapdát állítottam fel. De micsoda illat van itt, nem tudod, mi 
lehet az, Péter?
-  Nem én,  talán  rozmaring  vagy majoranna.  Látod,  ez  a  kis  fehér  virág  a  kömény!  Lenn a 
pataknál még borsmenta is terem. Gino biztosan egész halom gyógyfüvet cipel majd be a táborba, 
mert nálam sokkal jobban kiismeri magát köztük.
- És te hol tanultad meg a különböző növényfajtákat?
- Először az iskolában, a természetrajz órákon, aztán később a konyhán, a mesteremtől.
- Nézd, ebben a csapdában semmi sincs. Te most inkább menj le ezen az ösvényen a patakig. Ott 
tizenkét csapdát állítottam fel, el se tévesztheted őket. Aztán a patak menten menj tovább addig a 
kanyarig, ahol a citromfák nőnek!
- Jól van, Csöpi, akkor ott találkozunk!



Néhány percig a  barátomat  kísértem a szememmel,  és  azon töprengtem, milyen jó  lenne,  ha 
mindenki  olyan lenne,  mint  ő.  A többi  csapdámban két  nyulat  találtam,  az  egyikből  már  jót 
falatozhatott valamilyen ragadozó. A megbeszélt találkahely felé közeledve messziről megláttam 
a citromfák tövében heverésző és nevetgélő három haveromat. Amikor eszembe jutott, milyen 
közel  voltam reggel  a  halálhoz,  majd  kilelt  a  hideg.  Vajon  mit  csináltak  volna  a  barátaim? 
Nyilván fogták volna a pénzemet,  és  leitták volna magukat.  Mi mást  tehettek volna? Hiszen 
pontosan ez is lett volna a kívánságom.
- Hé, Gino - kiáltottam -, mi az eredmény?
- Tizenegy fogoly és két nyúl!
- És nálad, Sanyi?
- Kilenc madárka és egy fél nyúl! Hát nálad?
- Kezdhetitek a nyúzást! Péter, nekünk hány madarunk van?
- Tíz, ezen kívül két nyúl, meg egy sakál?
- Na, mit mondtam, citromtolvajok? - diadalmaskodtam. - Te Gino, a sakál is ehető?
-  Si,  megnyúzzuk,  és  holnapig  kiakasztjuk  száradni.  Aztán  vörösborba  áztatjuk,  és  este 
megfőzhetjük.
- És gondolod, hogy így ízleni fog?
- Ugyan, pfuj, undorító!
- Hát akkor mit beszélsz itt összevissza? Minek strapáljuk akkor annyit magunkat?
- Utána az altiszteknek ajándékozzuk az egészet, Giuseppe! Ugye, nem is olyan rossz ötlet? Mit 
szóltok hozzá?

Nagyot nevettünk és természetesen egyetértettünk vele. A zsákmányunkat alaposan megmostuk a 
patakban és visszamentünk a táborba. Odaszóltam Péternek:
- Beszólok Lacombe-nak és meghívom őt vacsorára, hátha sikerül vele szót értenem.
- Rendben, én meg közben beavatom Karit.
Bementem a századirodára és röviden csak ennyit szóltam:
- Őrmester úr, ma estére vadvacsorára hivatalos nálunk!
- Köszönettel elfogadom a meghívást, Kovács!
- Őrmester úr! Ugye holnap maga tart velünk terepgyakorlatot, vagy tévednék?
- Nem tévedsz, két dzsippel megyünk!
- Ez éppen kapóra jön.
- Mit forgatsz a fejedben, Kovács?
- Nem gyakorolhatnánk esetleg az útelzárást?
Teli szájjal rámvigyorgot, én meg gépiesen viszonoztam, mert eszembe jutott, milyen képet vág 
majd a többi légionárius, amikor rájönnek a csínytevésünkre.
- Na, bökd már ki - türelmetlenkedett Lacombe -, nem árullak el!
- Nem is teheti, mert maga is benne lesz a partiban, hacsak félre nem ismertem magát.
- Kovács, ha még tovább csigázol, egyből nemet mondok.
- Akkor inkább elmagyarázom: tudja, hogy holnap délután nőket kapunk?
- Nem!
- Én viszont tudom!
- És mint a barátom...
-  Oké,  őrmester,  a  szaván  fogom! Biztos  forrásból  tudom,  hogy  holnap  négy  óra  körül  egy 
teherautónak kell érkeznie, nőkkel. Ha azonban mi a tábortól tíz kilométerre feltartóztatjuk és 
megdugjuk őket, legfeljebb egy fél órával később érkeznek ide, ami senkinek sem tűnhet fel.



- Ki vesz még részt a dologban?
- Klein, Varga, Forbelli, Kari, maga és én.
- Kovács, ez maradjon ám szigorú titokban! És nem csak egy félórát szórakozunk velük, hanem 
amíg jól nem laktunk...
- Nem csalódtam magában! Hát akkor este látjuk egymást.
- Igen, én ötkor szabadulok innen.

Vigyorogva tértem vissza a cimboráimhoz. Egy szót se kellett vesztegetnem, elégedett képemről 
maguk is leolvashatták, hogy a holnapi tervvel minden rendben van.

A fejedelmi vacsora után késő éjjelig kártyáztunk. A pénzre menő játék ugyan szigorúan tilos 
volt, de valamivel csak el kellett töltenünk az időt... Nehogy valaki meglássa, hogy pénz van 
nálunk, derékig becsúsztunk a hálózsákunkba és benne rejtettük el a pénzt. Teljes biztonságban 
éreztük magunkat.

Másnap, az elméleti foglalkozások után váratlanul kihallgatásra rendeltek.
- Csöpi, csak nem követtél el valamit? - kérdezte Kari, amikor elindultam.
- Nem én, Kari, de attól tartok, hogy valamelyik disznó mégiscsak meglátott bennünket kártyázás 
közben, és beárult engem a hadnagynál. Szólj Péternek, hogy dugja el a pénzemet! Csak úgy, a 
biztonság kedvéért.

Jelentkeztem  a  századparancsnoknál.  Széles  vigyorral  fogadott,  én  sem  tehettem  mást,  hát 
viszonoztam.
- Kovács - kezdett bele -, pókereztél tegnap este?
A szemébe néztem, és rögtön tudtam, hogy képtelen lennék ennek az embernek hazudni.
- Igen, hadnagy úr!
- És legalább nyertél?
Kérdéséből nemcsak kíváncsiság csendült ki, hanem annak a megerősítése is, hogy neki személy 
szerint nincs kifogása a póker ellen.
- Nyertem, hadnagy úr.
- Ennek örülök. Eckert őrmester azonban feljelentett, és ahogy te is tudod, nyolc nap fogdát kell 
rád kiszabnom, ha el akarod kerülni, hogy a feljelentése a felettes szervhez kerüljön.
- Igen, tudom, hadnagy úr!
- Hol a nyereséged...? Csak azért kérdezem, mert kötelességem. És, ahogyan Eckertet ismerem, 
már javában a szekrényedben turkál.
- Senkinek sem mondom meg, hol a pénzem. Az árnyéklövész.....bocsánat, Eckert őrmester pedig 
semmit se fog találni, akármeddig is keresgél! Az, hogy a havi zsoldom a századkasszát fogja 
gyarapítani, egyáltalán nem zavar, mert, ahogyan értesültem, ezt a kasszát a búcsúbulira gyűjtik. 
A barátaimtól pedig nem sajnálom. Mikor kell a bunkerba bevonulnom, hadnagy úr?
- ötkor jelentkezel Eckert őrmesternél, addig pedig a rádióállomásra kell menned.
- Akkor ma délután nem veszek részt a terepgyakorlaton?
- Nem, a rádióst kell leváltanod, aki a fehérneműjét szeretné kimosni.

Távozásom  előtt  a  hadnagy  még  mosolyogva  rámkacsintott.  Ez  tud  valamit  a  tervbe  vett 
csínyünkről, csak nem akarja elárulni nekünk. Kiballagtam az udvarra. Eckert éppen akkor lépett 
ki mérges arccal az istállóból.
-  Kovács,  hozzám!  -  károgta,  én  meg engedelmeskedtem és  az  előírásos  távolságot  betartva 



megálltam előtte. Közelebb lépett hozzám. Arcomon éreztem a lehelletét; olyan bűzös volt, hogy 
el kellett fordítanom a fejemet, nehogy felforduljon a gyomrom. Közben lopva körül is néztem, 
nem hall-e bennünket valaki.
- Kovács, te koszos cigány - szitkozódott -, hová dugtad a pénzedet?
- Te rohadt krumplifaló! Téged azért zavartak el a hazádból, mert szégyent hoztál rájuk, te gyáva 
orgyilkos. Nem lepődnék meg, ha otthon gyilkosságért köröznének! A pénzemhez pedig sohasem 
jutsz hozzá!
Annyira bűzlött, hogy szinte bizonyosra vettem, hogy Gino megkínálta a sakálpecsenyémből.
- Elkaplak én még téged - hörögte.
- Soha, te fattyú! Hiszen csak akkor merészkedsz a körletünkbe, ha egyikünk sincs benn. Ha 
kezet mersz rám emelni, darabokra szedlek, és fordítva raklak újra össze, te árnyéklövész!

Egyetlen szó nélkül ott hagyott. Azt azonban nem sikerült lepleznie, hogy forr a dühtől. Én meg 
boldog voltam, hogy nem kell tovább elviselnem a bűzét.

Az  egész  délelőttöt  a  rádióállomáson  töltöttem,  így  alkalmam  nyílt  arra,  hogy  ígéretemnek 
megfelelően  felvegyem a  kapcsolatot  a  mascarai  kórház rádiósával.  Megtudtam tőle,  hogy a 
főorvos még mindig haragosan emleget. Nem is csodálkoztam rajta. Nagy örömmel szereztem 
tudomást  arról  is,  hogy  az  ottani  századunkat  még  nem  oszlatták  fel.  A  feladat  az  új 
kiképzőszázadok védelme lesz,  az 1. gyalogezred egyetlen harci  századként fog szolgálni.  Új 
neve 7.  intervenciós  század  lett,  és  az  orani  körzetben fejti  ki  a  tevékenységét,  különösen  a 
városokban,  mint  terroristaellenes  kommandó.  Szilárdan  elhatároztam,  hogy  minden  áron 
visszakerülök abba a századba, hacsak máshová nem irányítanak továbbképzésre.

Öt  perccel  öt  előtt  jókedvűen mentem a  század irodára,  ahol  a  parancs  szerint  jelentkeznem 
kellett.  Kíváncsi  voltam,  hová  zárnak  be,  fogdánk,  zárkáink  ugyanis  nem  voltak.  Eckert 
vigyorogva üldögélt az irodában négy felfegyverzett fickó társaságában. A konyha felé kísértetett. 
Minden meglepetésre felkészültem. A konyha mögött álltunk meg, egy kis házikónál. Valamikor 
bort tároltak benne. Tíz hatalmas betonhordó sorakozott benne, mindegyiken egy ötven-hetven 
centiméteres nyílás, a tetejükön pedig egy-egy kisebb szellőzőnyílás volt. Körülbelül két és fél 
méteres lejtő vezetett hozzájuk. A hordók magassága több mint négy, a szélességük két méter 
lehetett.

- Ide bújjak be? - kérdeztem. Bekukucskáltam, de olyan sötét volt belül, hogy semmit sem tudtam 
kivenni.
- A patkányoknak patkánylyukban a helyük - csúfolódott Eckert.
- Nekem mindegy! A fő, hogy ne lássam azt a ronda gyilkos pofádat!

Lemásztam. Rámcsukták a csapóajtót, olyan sötét lett, hogy a szemem elé emelt kezemet sem 
láttam. Mégis olyan érzésem volt,  hogy nem vagyok egyedül.  Egyszerre csak egy zseblámpa 
fénye csapott a szemembe. Egy pillanatra megvakultam, aztán egy nő alakját ismertem fel.
-  Pszt!  -  intett  csendre,  majd  mellém  ült.  Ekkor  ismertem  meg,  hogy  Nicole,  Belle 
bordélyházának nagymenője az.
- Nicole, hogy kerülsz te ide?
- Egy őrmester, azt hiszem, Eckert a neve, hozott ide, hogy itt várjalak meg. Takarónk és rádiónk 
is van!
- És kitől származik a pezsgő?



- Az tőlem, Csöpi, a viszontlátásunk örömére.
- Köszönöm,  Nicole!  De mondd csak, nem tévesztetted el a nevet, amikor azt mondtad, hogy 
Eckert hozott ide?
- Tényleg igazad van, Csöpi, Lacombe-nak hívják az őrmestert. Persze, ő mondta, hogy majd 
téged hoz ide valami Eckert!
- Régóta vársz?
- Nem. Csak fél ötkor érkeztünk. Egyszer csak feltartóztattak minket. A te ötleted volt?
- Igen, de semmi rosszat nem akartunk, csak éppen mi szerettünk volna az elsők lenni.
- Hát nálam az vagy! Éppen most érkeztem vissza szabadságról.
- Csak nem akarod bemesélni nekem, hogy a szabadságod alatt senkivel se bújtál ágyba?
- Pedig így igaz, Csöpi! Svájcban voltam és kizárólag pihenni akartam. Becsületszavamra!
- Hiszek neked, Nicole! Tudod mit?
- Mondjad!
- Meddig maradtok itt?
- Két napig, holnapután reggel kell visszaindulnunk.
- Jó! Addig itt bent maradunk! Mosakodni úgyis kimehetünk. Az árnyéklövész pedig kinyalhatja! 
Ki van itt kívül?
- Nem mindegy? Inkább vetkőzz le, Csöpi!
- Boldogan!
A csapóajtón kívül egy őrszem állt, de ez fikarcnyit se zavart bennünket. Hat óra tájban Eckert 
hangját hallottam meg:
- Kovács, gyere ki!
- Kopj le, látni sem akarom a pofádat!
- Őrszem, hallotta, mit mondott ez az alak nekem?
- Nem én! Egy szót sem hallottam. Mondott  valamit?  -  hallottam a nagy lelki  nyugalommal 
mondott választ.
- Forbelli - förmedt rá az őrmester -, hozza ki azt a fickót, de tüstént!
- Minek? Hisz’ olyan jól érzi magát odabent.
- Ez parancs!
Most már én is újra hallattam a hangomat:
-  Ha  valaki  bejön,  annak  kitekerem a  nyakát!  Az  én  bunkeremben  én  parancsolok!  Ezt  jól 
jegyezze meg!
- Kovács, utoljára mondom, gyere ki, különben idehívom a hadnagyot!
- Nyald ki a seggem! Itt maradok! Igazam van, Nicole?
- Persze, hogy itt maradunk, Csöpi! Be kell pótolnom a két hetet!
- Gyere, Nicole, tartsunk nekik egy kis bemutatót! Hadd nézze végig, úgysem tehet mást.
Gino szólt le:
- Giuseppe! E andato via (Elment)!
- Jól van, Gino! Csukd be az ajtót, huzat van!
A hadnagy csak másnap délelőtt jött el. Eckert és Lacombe is vele volt. Az előbbi kinyitotta az 
ajtót, Lacombe pedig beszólt:
- Általános amnesztia az elítélteknek. Kovács, gyere ki!
- Nem én, amíg írásban meg nem kapom az utasítást - feleltem.
- A törzsfőnök - hukk - van itt, az a - hukk - parancsa, hogy - hukk - azonnal bújj elő.
Lacombe tökrészeg volt, ennek ellenére nyilvánvalóan igazat mondott, így szóltam hát Nicole-
hoz:
- Ha ő mondja, hogy „azonnal”, akkor ki kell mennem, Nicole!



- De hiszen még meztelen vagy!
- Az... azonnal az... azonnal...
Ezzel egy szál alsónadrágban átbújtam a nyíláson és vigyázzba vágtam magam a főnök előtt.
- Kovács - szólított meg -, egy fél órán belül várom az irodámban. Természetesen felöltözve, 
mégpedig díszegyenruhában!
- Értettem!
Nicole kiadogatta a cuccaimat. Eckert azt hitte, most jött el az ő nagy pillanata. Izgatottan szólt a 
hadnagynak:
- Látja, hadnagy úr, megszöktetett egy nőt!
- Miféle nőt? Senkit se látok, Eckert! - csodálkozott rá a hadnagy, elfordult, néhány lépést odébb 
ment, hogy ne kelljen meglátnia a hordóból kikapaszkodó Nicole-t. Eckert a hadnagy után ment. 
Lacombe pedig ragyogó arccal elém állt, kezet nyújtott és így szólt hozzám:
- A nevem  Louis,  Csöpi, ha szabad téged így neveznem. Úgy meglepődtem, hogy egy szót se 
tudtam kinyögni.
- Gyere, Csöpi - folytatta -, siess! Már nagyon sürget az idő!
Végre szóhoz jutottam. Előbb azonban még Nicole-nak szóltam:
- Valakivel ideküldöm a ruháidat. Úgyis hétfőig maradtok. Mi a helyzet, őrmester?
- Neked Louis vagyok, kérlek! Magas látogatót kapunk Mascarából, akit díszegyenruhában kell 
fogadnunk!

A körletben sem találtam senkit, aki pontosabb felvilágosítást tudott volna adni arról, kinek a 
tiszteletére  kell  díszegyenruhában  felsorakoznunk.  Átöltöztem  tehát,  és  a  parancs  szerint  a 
századparancsnok irodájába siettem. Előírásosan jelentkezni akartam, a hadnagy azonban leintett 
és székkel kínált. Valami furcsa érzés fogott el. Ennyi szívélyesség minden előzmény nélkül, az 
ördög sem érti!
- Hadnagy úr, nem ismerem a személyem iránti túlzott figyelmességnek az okát, nem mintha 
kifogásom lenne ellene.
- Kovács, csupán egyetlen, igaz, nagyon fontos kérdésem van hozzád: végig akarod járni ezt a 
tanfolyamot?
- Természetesen, hadnagy úr! Csak nem követtem el valamilyen hibát?
- Nem, erről nincs szó. De akkor is végig akarod-e járni, ha már nincs rá szükséged ahhoz, hogy 
káplár légy?
- Akkor is, hadnagy úr!
- Köszönöm. Csak ezt akartam tudni. Elmehetsz!

Amikor kiléptem a szobából,  már semmit sem értettem. Annyit  láttam, hogy a bajtársak már 
valamennyien felsorakoztak az udvaron. Többet nem kérdeztem, a hozzám siető Lacombe-tól 
átvettem egy pisztolyszíjat, a derekamra csatoltam és Eckert, Forbelli mellé, a szakasz elé álltam. 
Tedd, amit mondanak, és ne kérdezz semmit - mormoltam félhangon magam elé. A hadnagy 
kijött  az  irodából  és  gyorsan  mégegyszer  elgyakoroltatta  velünk  a  fegyverrel  történő 
tiszteletadást.  Annak,  hogy  a  többiekkel  ellentétben  nekem  nem  volt  puskám,  tehát  nem  is 
gyakorolhattam velük együtt,  nyilván valamilyen különleges jelentősége volt,  éppúgy, mint  a 
hadnagy iménti furcsa kérdéseinek.

Legalább három-négy közelgő gépkocsi zaja törte meg a csendet. Hamarosan egy fekete 203-as 
Peugeot hajtott be az udvarra, és aki kiszállt belőle, az nem volt más, mint Patric bácsi. Ez aztán a 
meglepetés! Majdnem elkiáltottam a nevét. Az utolsó pillanatban azonban belémvillant, hol is 



vagyok. Szóval ő az, akinek a tiszteletére ezt a majomparádét rendezték?

Hát  itt  mindenki  megbolondult.  Nyilván  napszúrást  kaptak  vagy a  túlerőltetéstől  ment  el  az 
eszük. Az ördög tudja, mi lehet a bajuk... Igaz, Patric vállán ezredesi rangjelzés csillogott. Hű, de 
felvitte az öregúr dolgát az isten! De kit látnak szemeim ott mellette? Hiszen ez személyesen 
szentjánosbogárka! Egyszeriben világosabb lesz ebben a sivatagban! Egy szép bársonypárnát tart 
a kezében. Nehogy leejtsd! Most meg a motorháztetőre teszi, az idióta. Hiszen felszedi az egész 
port!

Az ezredes meg a századparancsnokunkkal  társalog.  Közben hébe-hóba  felém sandít.  Hé,  ne 
méregess olyan haragosan, mert mindjárt újból lefokozlak! Vagy talán a vigyorgásom ellen van 
kifogásod? Oldalba böktem Ginót:
- Tudod, ki ez?
- Pszt! - intett le Eckhardt.
- Pofa be, Raszputyin - morogtam rá vissza -, neked nem osztottunk lapot!
Gino felé fordulva szidtam tovább Eckertet:
- Ez a seggfej agyonlő egy ártalmatlan civilt, és még büszke is rá!
Gino helyeselt:
- Golyót érdemelne a fejébe ez a disznó!

Na végre, felénk indultak. Legfőbb ideje, már egészen megmacskásodott a lábam. Patric ezredes 
először Eckert előtt állt meg:
- Eckert őrmester! A főfelügyelő nevében... dehogy hagyunk...
Egyszerűen nem vesződött  a  formaságokkal,  így már jobban tetszel nekem, bácsikám! Utána 
Ginót szólította:
- Forbelli káplárnövendék! Edéi tábornok, a légió főfelügyelője nevében van szerencsém Önt a 
harcban tanúsított bátorságáért a Vitézségi Éremmel kitüntetni!

Alaposan meglepődtem azon, amit Patric nekem mondott:
- Kovács!
- Ne olyan hangosan, ezredes úr!
- Fogd be a szád!
Közben Eckert egyre kisebbre zsugorodott.
- Kovács, hol vannak a kitüntetéseid?

-  Megfeledkeztem  róluk,  ezredes  úr  -  feleltem,  miután  egy  pillantást  vetettem  a  mellemre. 
Századparancsnokunk meglepődve vonta fel a szemöldökét, Eckert pedig még két centivel kisebb 
lett. Az ezredes pedig így folytatta a párbeszédet:
- Kovács őrmester! Edéi tábornok nevében, satöbbi, satöbbi - közben ő maga is elvigyorodott - 
van szerencsém önnek a számos alkalommal tanúsított bátorságáért a pálmával díszített Katonai 
Vitézségi Érmet átadni!
- De ezredes úr, eltévesztette a rendfokozatomat!
- Dehogy tévesztettem, Kovács itt vannak a csíkjaid. Ezt a kitüntetést csak altisztek kaphatják!
- Köszönöm, ezredes úr!
Most már ragyogtam, de ő sem kevésbé, a drága jó ember. Szentjánosbogárka gratulált, aztán 
rögtön Louis is:
- Örömmel üdvözöllek, Csöpi, az altisztek sorában! Már berendeztettem a szobádat!



- Nem, nem, Louis, ott maradok, ahol eddig! Csak nem teszek ilyet a haverjaimmal! Különben is, 
előbb még végig akarom csinálni a kiképzést.
- De ugye, a csíkjaidat együtt locsoljuk meg?
- Mit gondolsz, Louis, bemehetnénk a dzsippel a faluba?
- Meg kell kérdeznünk.
- Majd én megkérdem!

Eközben a hadnagy már kiadta az oszolj vezényszót. Az ezredes kissé oldalt állt és végignézte, 
amíg a szakaszunk rendezett sorokban elvonult. Aztán intett nekem, hogy jöjjek oda hozzá.
- Majd később, Louis - szóltam új barátomnak -, közben te kérj majd engedélyt a hadnagytól!
- Meglesz, Csöpi!
Odaléptem az ezredeshez, aki mosolyogva fogadott.
- Ezredes úr - köszöntöttem őt -, nagyon örülök, hogy viszontláthatom!
- Én is örülök, Csöpi!
- Hogy van madame Giselle és Clu?
- Élik a világukat Párizsban. Megbíztak, hogy adjam át neked szívélyes üdvözletüket, Clu pedig 
hozzátette, hogy ha nem írsz neki hamarosan, visszajön és többé el sem megy innen!
- Akkor inkább írok neki, ezredes úr! Hallottam, hogy a századunk nem oszlott fel. Nem vehetnék 
ott a hasznomat?
- Csöpi, most már végleg eloszlott minden kétségem...
- Mivel kapcsolatban, ezredes úr?
- Hogy gondolatolvasó vagy! Egész idő alatt azon törtem a fejem, hogyan vessem fel neked, nem 
lenne-e kedved visszatérni. Müller, meg a többi vadember is megkért, mondjam meg neked, hogy 
ők is maradtak és visszavárnak.
- Ezredes úr, ha ön veszi kézbe az áthelyezésemet, biztosan sikerülni is fog. Csak egy bökkenő 
van: másoknak is velem kellene jönniük. Négyen vannak.
- Ki az a négy?
- Bizonyára emlékszik még a géppuskás Kari Stiegerre, meg Péter Kleinre. A másik kettő pedig 
Varga és Forbelli. Klein jó rádiós és ugyanolyan jó puskagránátos, Varga robbantási szakember, 
Forbelli pedig a legjobb géppisztolyos és közelharcos, akit valaha láttam!
- Már megint minden barbárt magad köré akarsz gyűjteni.
- Hát persze, ezredes úr, hiszen az ember a harcban tudja, hogy ki van mögötte, mindjárt jobban 
érzi magát. Egyébként meghívom önt ma estére egy kis ürüpecsenyére. Szó se lehet róla, hogy 
korábban visszainduljon, még ha meg is kellene rongálnom a kocsiját!
- Csöpi, te disznó kutya!
- Ez már jobban hangzik. Hát, akkor később látjuk egymást Patric bácsi!

Elfordultam tőle és megláttam Lacombe-ot, aki már várt rám. A körletbe siettem átöltözni. Az 
összes haver megrohant.
- Lassan a testtel, pajtikáim, most nem érek rá. Estére bulit rendeztünk. Kari, szedjél össze pár 
embert  és gyűjtsetek tábortűzhöz való fát!  Gino és  Péter,  ti  velem jöttök bevásárolni,  Sanyi, 
keress magadnak négy embert és rakass velük négy nagy tábortüzet és készíttess nyársakat! Péter, 
hozz ám pénzt magaddal! A legjobb lesz, ha az egész kasszát magadhoz veszed!

Az estély tökéletesen sikerült. Kari annyi fát hordatott össze, hogy még pirkadatkor is lobogott 
valamennyi  tábortűz.  Az  ezredest  egy  szép  légiós  nótával  búcsúztattuk,  a  könnye  is  majd 
kicsordult gyönyörűségében. A gépesített bordélyház lányai, akiket egyesek tiltakozása ellenére is 



meghívtam, közvetlenül az ezredest kísérő kocsioszlop mögött indultak vissza. Az ezredes egy 
tiszta lepedőbe csavart és átkötözött sült birkát is kénytelen volt magával vinni, amelyre a címet 
is  ráírtuk:  Müller  őrmester,  7.  század,  Mascara.  Igaz,  Patric  bácsi  megpróbált  tiltakozni, 
mondván, hogy ő nem postás vagy élelmezési tiszt, de hát én egyszer a fejembe veszek valamit, 
annak úgy kell lennie, tehát szépen magával vitte a birkát.

Tanfolyamunk még öt hétig tartott, aztán még négy vizsganap következett. Sajnos, a vizsgán nem 
mindegyikünk felelt meg, öt embert a tanfolyam megismétlésére utasítottak. Ha hozzászámoljuk 
a két elesettett is,  hét fővel kevesebbre jött meg az áthelyezési parancs. A vizsgák egyébként 
merőben elméleti jellegűek voltak. A magam részéről könnyen le is tettem őket. Amikor azonban 
a politikai beállítottságomat kezdték firtatni, alaposan meg kellett fontolnom, hogy mit mondok, 
hiszen mégiscsak egy elhárító százados volt a vizsgáztatóm! Mivel azonban nemigen szerettem 
politizálni, így bújtam ki az egyenes válasz alól:
-  Százados úr,  semmiféle  politikai  jellegű véleményt  sem nyilvánítok  olyan személyek előtt, 
akiket nem ismerek. E téren nagyon óvatos vagyok.

Ma sem értem, miért nevetett válaszomon a százados. Több kérdést azonban nem tett fel. Az első 
újsütetű  altiszteket  már  másnap  elszállították  Sidi-bel-Abbesbe,  ott  kellett  megvárniuk,  míg 
megkapják végleges beosztásukat. A maradék harmincnak, köztük nekem is, meg kellett várnunk 
a váltást, és meg kellett kezdenünk az új, 5. kiképzőszázad megszervezését. Nekünk ötünknek, 
akik  a  Mascarába  szállításunkra  vártunk,  akadt  néhány  szabadnapunk,  amelyet  vadászattal 
töltöttünk el.

Aztán az a nap is eljött, amelynek reggelén közölték velünk, hogy készüljünk fel az útra, délután 
jönnek értünk.
- Egyszer minden várakozás véget ér - mondtam Karinak.
- Igazad van, Csöpi! Nézd csak, már itt is vannak.
Három dzsip hajtott be az udvarra és parkolt le egymás mellé. Az első kocsiról egy ismeretlen 
fiatal hadnagy ugrott le.
- Te ismered valamelyiküket? - kérdeztem Karitól.
- Nem, senkit, Csöpi.

Nyugodtan ülve maradtunk a csomagjainkon és csak figyeltük, ahogy a hadnagy a századirodába 
rohan.  A három gépkocsivezető  légionárius,  valamint  a  három kocsikísérő  csak  ezután  mert 
leszállni a kocsikról.
- Csöpi - szólalt meg Péter -, fogadjunk, hogy a hadnagy éppen Kovács őrmestert keresi!
- Nyertél, Péter! Gino, adj valamit inni a mascarai fickóknak, nagyon szomjasnak látszanak!
- Si, sergeant Pépe!

Az olasz  ugyanúgy egy bádogbevonatú üres kézigránátrakaszban tartotta  a  sörkészletét,  mint 
annak  idején  én  Marsielle-ben.  Miközben  a  Mascarából  érkezett  légionáriusokat  megkínálta 
belőle, egyszer csak Kari szólalt meg:
- Te, Csöpi, ez a hadnagy csak nem talál téged!
- Hadd keressen, talán mégis megtalál majd.
A hadnagy éppen akkor tűnt el a legénységi szobában. Odaszóltam Péternek:
- Ide figyeljen, rakjátok már föl a cuccokat, én meg addig elmegyek búcsúzkodni!



Miután kezet ráztam századparancsnokunkkal és Louis Lacombe-bal, visszatértem az udvarra. 
Látom ám, hogy a cimboráim még mindig a csomagokon üldögélnek.
- Na mi van veletek? - kérdeztem és körülnéztem, de a hadnagy szőrén-szálán eltűnt.
-  Már  mindent  felraktunk,  Csöpi  -  magyarázkodott  Péter  -,  de  akkor  idejött  a  hadnagy  és 
megparancsolta, hogy mindent újra rakjunk vissza.
- De hát miért, hiszen értünk jöttek.
- Így van, de ő téged keres.
- Akkor rakodjatok újból föl! Hol bujkál most?
- Kari, hová is küldted? - kérdezte Péter. - Rá van írva a képedre, hogy már megint valami tréfára 
merészkedtél!
- Én csak annyit mondtam, hogy valakinek úti  ellátmányt kellene vételeznie - világosított  fel 
bennünket sunyi mosollyal Kari. - Erre aztán elrohant a konyhába. De már jön is!

Kivártam, amíg a hadnagy néhány lépésnyire megközelít. Amikor azonban ismét az iroda felé 
akart kanyarodni, megszólítottam:
- Keres valakit, hadnagy úr?
Visszafordult, lekicsinylőén végigmért és megkérdezte:
- Légionárius! Ismeri Kovács őrmestert?
- Igen, hadnagy úr. Nagyon jól ismerem!
- Hol találom őt?
- Ön előtt áll.
- Ne tréfáljon velem, hallja-e! Kovács őrmester többszörösen kitüntetett altiszt.
- Attól még állhat itt, ön előtt...
- Hogy hívják magát?
Zubbonya mellzsebéből  noteszt  és  töltőtollat  vett  elő.  Én meg  vigyázzba  vágtam magam és 
jelentkeztem:
- Kovács őrmester Klein, Varga, Forbelli és Stieger káplárral együtt útra kész!
- Miért nem hordja a csíkjait?
- Hadnagy úr! Akik ismernek, anélkül is tudják.
- És, akik nem ismerik?
- Azok meg majd megismernek! Klein, ne vigyorogj olyan pimaszul! Beszállhatunk, hadnagy úr. 
Akkor még ma meg is érkezhetünk Mascarába.

A hadnagy már nem is válaszolt, csak beült az első dzsipbe. Péter Karllal a másodikban foglalt 
helyet, én pedig Sanyival és Ginóval az utolsóban, és elvonultunk.

Útközben kicsit jobban szemügyre vettem a gépkocsivezetőnket és legnagyobb meglepetésemre 
ismerősre leltem benne. Az a Krüger volt, aki Párizsban a pályaudvarra fuvarozott. Egyelőre nem 
szóltam, kíváncsi voltam, vajon ő is felismer-e. Felvetettem Ginónak:
- Mi a véleményed, Gino, ne vigyünk valami ajándékot, meglepetést a századunknak?
- Si, Pépe, jó ötlet!
- Tudod, mire gondoltam? Ugye emlékszel, hogy tegnap, a vadászat közben egy farm mellett 
jöttünk el, na, ott láttam egy kost, azt vegyük meg!
- Arra a fekete fejűre gondolsz, Giuseppe?
- Arra hát! Krüger, ott elöl, a fáknál egy dűlőút vezet jobbra, ott térj le az útról!

Krüger  bólintott,  de  látszott  rajta,  hogy  nem  ismert  meg.  Ennyire  megváltoztam  volna? 



Lehetséges. Krüger anélkül, hogy bármit is kérdezett volna, bekanyarodott a jelzett dűlőútra, a 
másik  két  dzsip  pedig  továbbrobogott  a  műúton.  Krüger  vezetési  stílusa  lényegesen  javult. 
Nyilván lesz még rá alkalmam, hogy megkérdezzem, miért helyezték ismét át Algériába.
- Látod ott elől azt a tanyát? Ott állj meg!
Krüger engedelmeskedett, én leugrottam a kocsiról és rászóltam Ginóra:
- Siess, rövid az időnk.
- Az arabbal neked kell  megalkudnod,  Giuseppe.  Én közben kihozom a meglepetést  és föl is 
rakom.
- Jó, csak csipkedd magad! Már jött is elém az arab.
- Larbi - szólítottam meg. - Mennyit kérsz a fekete fejű kosodért?
- Ötezret, mert barát vagy.
Sem időm, sem kedvem nem volt a hosszas alkudozásra, hát vita nélkül az elképedt arab kezébe 
nyomtam a kívánt összeget. Gino már cipelte is az állatot:
- Megvan, Giuseppe!
-  Jól  van,  be  vele  a  dzsipbe!  Na,  Krüger!  Most  mutasd  meg,  mit  tudsz!  Ha  most  itt 
továbbmegyünk, újból a műútra jutunk, sőt, még meg is előzhetjük a többieket.

Úgy is történt! Amikor arra a pontra értünk, ahol a dűlőút és a műút ismét találkozik, még néhány 
percet várakoznunk is kellett, amíg a két másik dzsip odaért. Elengedtük őket magunk mellett, 
aztán intettem Krügernek, hogy soroljon be mögéjük.
- Gino, azt hiszem, a hadnagy észre se vette a mi kis kitérőnket!
- Én is úgy gondolom, hogy fején találtad a szöget. Milyen nevet adjunk a kosunknak?
Körülpillantottam,  észrevettem  a  Gino  mellett  ülő  és  a  kísérethez  tartozó  légionáriust,  aki 
mindeddig egy szót sem szólt, és megkérdeztem:
- Hogy hívnak?
- Grubernek, őrmester úr!
- És az utóneved?
- Hans.
- Jól van, Hans! Meg tudod nekem mondani, ki Mascarában az új segédtiszt?
- Orsini a neve.
- És az utóneve?
- Oscar.
- Az jó lesz. Gino, megvan a válasz a kérdésedre!
Elnevettük magunkat, még Krüger is csatlakozott hozzánk, a mi Oscarunk pedig sűrű bégetéssel 
adta tudtunkra az egyetértését. Krügerhez fordultam:
- Günter, hát már meg sem ismersz?
Rövid pillantást vetett rám, kissé elgondolkozott:
- Ön is ismerősnek tűnik nekem, de már nem tudom, honnan, őrmester úr.
- Na, majd segítek egy kicsit: Porté de Versailles, mond ez neked valamit?
- Jártam ott egyszer, de annak már jó ideje!
- Pontosan nyolc és fél hónapja, Günter! Engem és egy őrmestert fuvaroztál körül Párizsban, és 
három sört ittál meg a kontómra.

Most már kapcsolt. Az egész utat végigbeszélgettük és megtudtam tőle, mi minden történt vele 
azóta.  Azután,  hogy  Kovács  Imre  őrmestert  visszavitte  a  laktanyába,  többé  nem vezethetett 
gépkocsit Párizsban. A legközelebbi szállítmánnyal visszaküldték Marseille-be, majd behajózták 
Algéria felé.



A mascarai  században  már  vártak  bennünket.  Mindenki  nagyon  örült  nekünk,  de  senki  sem 
hangoskodott. Egy-egy kézfogás és egy-két szó is mindent el tud mondani...

Egy s más megváltozott itt azóta, amit még majd meg kell szoknom. Patric bácsi már nem volt 
jelen.  Az új  századparancsnokot,  egy századost még senki sem tudta istenigazából kiismerni. 
Mindenesetre a laktanyánk, amely egészen a város szélén feküdt, jó helynek ígérkezett négylábú 
Oscarunk  számára.  Mivel  az  addigra  lényegesen  felduzzadt  századot  képtelenség  volt  teljes 
egészében  az  épületen  belül  elszállásolni,  közvetlenül  a  gyülekezőtér  mellett  négy  tizenkét 
személyes sátrat vertek fel.

Mostantól kezdve Rudival voltam egy szobában. Ez tökéletesen meg is felelt  nekem, csupán 
néhány apróság hiányzott még. Az ablakból ráláthattam a sátrakra, és mindent megfigyelhettem. 
Éppen az egyik sátorból kilépő Rudit pillantottam meg. Egyet s mást még meg kell  ma vele 
beszélnem. Amikor már ágyban voltunk, elmondta, milyen változások következtek be távollétünk 
alatt a századnál.
- Te mondd csak, Rudi - kérdeztem -, miért helyeztették ezek át  Denis  őrmestert? Keresve se 
találhattak volna jobbat nála a század terroristaellenes bevetéseihez!
- Sehogysem tudott kijönni a szakaszparancsnok hadnagyunkkal. Vele neked is óvatosnak kell 
lenned! Átkozottul jól megértik egymást a századosunkkal.
- És milyen ember Orsini, az új segédtiszt?
-  Teljesen ártalmatlan.  Csak tisztasági  mániája  ne  lenne!  Naponta egy egész  szakasznak kell 
órákon keresztül  összeszedegetnie  a  csikkeket  és  papírdarabkákat,  meg mindenfélét,  amit  az 
udvaron  szétdobáltak.  Ez  már  valóságos  betegség  nála.  Legutóbb még  vasárnap  is  takarítást 
rendelt el.
- Ez nem olyan veszélyes, Rudi, ezen lehet segíteni.

A szarvakat viselő  Oscar  jutott  az eszembe. Vajon eszik-e csikkeket,  meg papírt? Ezt holnap 
reggel rögtön ki kell próbálnom.
- Csöpi, honnan szerezted a pisztolyodat? - kérdezte Rudi arra a fegyverre mutatva, amelyet a 
lelőtt századostól zsákmányoltam.
- Egy századostól örököltem. Jó éjszakát, Rudi!
- ’Cakát, Csöpi!

8. A GERILLAELLENES EGYSÉGBEN

Amikor  másnap  reggel  felébredtem,  Rudi  tájékoztatott,  hogy  egy  szakasznak  néhány  káplár 
felügyelete alatt már a reggeli előtt ismét takarítania kellen. Behívattam Ginót.
-  Gino,  néhány  napig  próbáld  meg  cigarettával  és  papírral  etetni  Oscart!  Hátha  sikerül 
rászoktatni!
- Si, őrmester, jó őtletl
- Csak ne vigyorogj, és egyelőre tartsd a szád, nehogy valaki észrevegye.

Be kellett mutatkoznom az új századosnál.  Csaknem egy óra hosszat várakoztatott az irodája 
előtt, mielőtt beengedett. Ezt a módszert már volt szerencsém megismerni, csak idegesíteni akart 
vele. De nálam aztán eltévesztene a házszámot...



Éppen Péter jött ki az irodából. Előtte már Kari, Gino és Sanyi járt benn.
- Péter - szóltam oda neki -, vegyél ötszáz gramm dohányt, meg két karton cigarettát, add oda 
Ginónak, ő már tudja mihez kell!

Oscarnak szántam az egészet, mert kétlábú névrokona, akit közben kellemes fickónak ismertem 
meg, elviselhetetlen tisztasági mániában szenvedett. Péter közölte, hogy a százados vár:
- Menj be, Csöpi, téged vár!
- Én is már legalább egy órája várok, Péter. Bekopogtattam és meghallottam a más századosoktól 
már jól ismert hangon szóló felszólítást:
- Befelé!
Bemutatkoztam és vigyázzba merevedve megálltam új főnökünk íróasztala előtt.
- Kovács! - szólított meg. - Miért járul elém harci öltözékben kimenőruha helyett?

Micsoda hülye kérdés! Éppen ilyen hülyén válaszoltam:
-  Mert  még  nem  tudom,  kimegyek-e,  százados  úr.  Döbbenten  nézett  rám,  arca  pedig  úgy 
változtatta a színét, mintha kaméleon lenne. Olala, ez aztán gyorsan dühbe gurul!
- Kovács - mordult rám szigorú ábrázattal -, már hallottam magáról... Egyet mondok magának és 
ajánlom,  jól  jegyezze  meg!  Nálam éppen  úgy  feltétlenül  engedelmeskednie  kell,  mint  bárki 
másnak, különben nem sokáig lesz őrmester. Megértette?
-  Tökéletesen,  százados úr!  De engem senki  se  fenyegethet,  még ön sem! Csak, hogy tudja: 
kívülről  megtanultam a  hadsereg  szabályzatát,    a   vizsgán  is   kiváló  jegyet   kaptam  a 
szabályzatismeretemért. A kitüntetéseimet sem kimenőruhában, íróasztal mögött ülve érdemeltem 
ki, amint ön is bizonyára tudja. Ahhoz, hogy lefokozhasson, előbb az érdemrendjeimet kellene 
visszavennie, ami, sajnos, nem megy könnyen. Egyébként pedig: amíg én és az embereim nem 
tekintjük lehetetlennek, hogy végrehajtsuk az ön parancsait, igyekszünk őket olyan kifogástalanul 
végrehajtani, amennyire tőlünk telik.
- Az én századomban mindennek úgy kell történnie, ahogy én elrendelem és akarom. Most pedig 
takarodjék! Majd még utánanézek, tényleg rászolgált-e a kitüntetéseire.

Fölöslegesnek  tarottam,  hogy  bármit  is  válaszoljak,  sarkon  fordultam  hát,  hogy  távozzam. 
Miközben magam mögött behúztam az ajtót, a százados még utánam kiáltott:
- Köteles egy csicskást maga mellé venni, amiért havonta ötezer frankot vonunk le a zsoldjából.
Az utolsó szavakat már a csukott ajtónak mondta. Jelentkeztem a segédtisztnél, hogy megadjam 
neki leendő csicskásom nevét.
- Na, Kovács - fogadott -, kissé sűrű volt a levegő, igaz?
-  Nem  annyira  sűrű,  hogy  ne  lehetne  felhigítani,  segédtiszt  úr.  Csak  azért  jöttem,  hogy 
megmondjam, ki lesz a csicskásom. Jónásnak hívják, a második szakasz első rajában, Müller 
keze alatt szolgál, ha ugyan ez nem változik. Nem tudja véletlenül, hogy engem hová osztanak 
be?
- De tudom, szintén a második szakaszba! Nem ártana, ha a részleteket Müllerrel beszélnéd meg.
- Meglesz! Mi, Müllerrel már régóta ismerjük egymást, segédtiszt úr.
- Légy óvatos a hadnagyotokkal! Nagyon egy húron pendül a főnökkel!
- Köszönöm a jó tanácsot. Mindig is erősségem volt az óvatosság.

Láttam rajta, ezzel az emberrel jól ki tudok majd jönni. Természetesen semmiféle problémát sem 
jelentett,  hogy Rudival  megegyezzem, ő is  nagyon örült,  hogy megint együtt  leszünk.  A rajt 



egyszerűen  feloszlottuk  egymás  közt.  Az  én  félrajomban  Kari  volt  a  káplár,  és  még  Jónás, 
Martinez, Béla, meg két új ember került bele, akiknek kiválasztását Rudi rám bízta, én pedig a 
bajtársaimmal egyetértésben döntöttem. Hiszen ők voltak itt az elmúlt hónapok folyamán, és már 
jól  megismerték  az  újoncokat,  márpedig  ez  volt  a  félraj  kialakításának  első  és  legfontosabb 
feltétele.

A napok minden említésre érdemes esemény nélkül csordogáltak. Részt vettünk néhány merőben 
eredménytelen bevetésben, amelyeket én tisztán a főnökünk szeszélyének tartottam, ilyen volt 
például  az,  hogy  néhányszor  arab  házakat  kutattunk át  fegyverek  és  rejtőző  fellagahok után 
nyomozva.

A szarvakat viselő Oscar hamarosan rákapott a dohányra, és hajnali négy és öt között tisztára 
zabálta az udvart. Olyan abszolút csendes időszak volt, amelyet megérzésem szerint hamarosan 
viharnak  kellett  követnie.  Ezt  a  csendet  de  Gaulle  tábornok  küszöbön  álló  látogatásának 
köszönhettük.  Az  ősszel  azonban,  amikor  a  magas  látogatás  lezajlott,  valóban  más  idők 
köszöntöttek ránk.

Szeptember közepe volt. Éppen az altiszti kaszinóban kártyáztunk, amikor az ügyeletes káplár 
lépett be és kihirdette, hogy két órán belül legyünk készen kivonulásra. Az elrendelt felszerelés 
alapján  hosszabb  távollétre  számíthattunk.  Szokatlan  módon  még  egy  második  rend  harci 
öltözéket  is  magunkkal  kellett  vinnünk.  Valamennyien  a  rajunkhoz  siettünk  és  kiadtuk  a 
szükséges utasításokat. Tíz perccel később a GMC szállítójárművek már ott álltak útra készen. 

Megkértem Jónást, aki éppen a cuccaim összecsomagolásával foglalatoskodott:
- Te, Jónás, vigyél magaddal némi fűszert is, hátha valamikor főzhetünk magunknak valamit.
- Már régen beraktam a csomagba.
- Tudtam én, hogy a legjobb csicskást választottam magamnak!
Rudi rontott be a szobába:
- Csöpi, gyorsan kapjátok össze magatokat, öt perc múlva indulunk.
- Felőlem akár azonnal is, Rudi! Jónás, kész vagy?
- Persze, az én hátizsákom mindig útra készen áll.
Kirohantunk az udvarra. Közben megkértem Rudit:
- Fogadd te Kari jelentését, te vagy a rangidős!
-  Ez  már  szükségtelen,  a  főnök  már  kiadta  a  parancsot  a  beszállásra.  Ülj  be  előre,  a 
vezetőfülkébe, én is rögtön jövök!

Valóban minden nagyon gyorsan zajlott le. Láthatóan ma minden roppant sürgős volt; A százados 
járt  körbe,  egy  térképet  nyomott  a  kezembe,  majd  mielőtt  bármit  is  kérdezhettem  volna, 
csúfondárosan így szólt:
- Fogja, Kovács! Most majd meglátjuk, igaz-e, amit hallottam, tényleg csodagyerek-e?

Nem feleltem a gúnyolódására, csak magamban kívántam, hogy menjen a pokolba. Ha ugyanis 
elárultam volna neki, hogy egyáltalán semmiféle összecsapásra sem vágyódom az ellenséggel, 
akit  szerinte  nyilván  gúzsba  kötve  kellene  neki  átadnom,  bizonyára  lecsukat  gyávaságért, 
ahogyan az árnyéklövész is megpróbálta megtenni. Rudi néhány térképpel jött vissza. Átadtam 
neki az enyémet is és megjegyeztem:
- Ha oda igyekszünk, ahol a piros pontot berajzolták, akkor számomra ismerős terepre kerülünk. 



Azon a környéken sok szőlőültetvény és csipkebokor van.
- Szállj be, Csöpi! Az első kocsik már indulnak.
- Jól van. Ott majd találkozunk. Körülbelül kétórai út áll előttünk.

Hamarosan Chancy környékére értünk, ahol a káplári  tanfolyamot végeztem, igaz, attól  jóval 
keletebbre.  Ahogyan  útközben  sikerült  megtudnom,  egy  olyan  hadműveletben  kellett  részt 
vennünk,  amelyet  több  ezred  hajt  végre.  A  rádióadásokból  azt  is  kivehettem,  hogy  egy 
páncélosszázad, néhány más gépesített egység és két reguláris gyalogezred is bevetésre kerül. 
Ezek az egységek egy óriási körzetet zártak körül. Tulajdonképpen nincs is rossz dolguk azoknak 
ott: egyszerűen csak lesben kellett állniuk, amíg a gyűrűbe szorult arab harcosokat a puskacsövük 
elé hajtják. A hajtók veszélyes szerepét pedig nekünk szánták. Ehhez viszont az egész környéket 
tüzetesen át kell fésülnünk, ami könnyen néhányunk életébe kerülhet.

Fél hat tájban értük el ideiglenes úticélunkat, az egyébként több falut magában foglaló lezárt 
térség  közepe  táján  lévő egyik  farmot.  A főnök összehívta  a  szakaszparancsnokait  és  pontos 
utasításokkal látta el őket. Rövidesen megjelent a hadnagyunk, és továbbította a parancsokat:
-  Müller  és Kovács  őrmesterek!  Látják azt  a  piros  pontot  a  térképen?  Ez  a  tanya  a  ma esti 
célpontunk. De csak két kilométerre közelítjük meg. A farmon európaiak laknak. Ma reggel egy 
Biper néhány fellagahot derített  itt  fel,  tehát nagyon vigyáznunk kell,  hogy ne csapjunk zajt! 
Amint két kilométerre megközelítettük, holnap reggelig az állásunkban maradunk. Hát, ennyi, 
uraim!
Ezzel magunkra hagyott. A barátaimhoz fordultam:
- Rudi, én megyek a jobb-, te a balszárnyon! Béla, állandó kapcsolatot tartunk a kis rádió egyes 
csatornáján! Oké?
- Oké, Csöpi!
-  Ha történik  valami,  tudod,  mit  kell  tenned.  Kari,  hozzám!  Martinez  és  Béla,  fedezzétek  a 
hátunkat!  Jochen,  te  jobboldalt  mész.  Vigyázz,  ne téveszd szem elől  a  második raj  emberét! 
Rivas, te baloldalt haladsz és a harmadik rajjal tartod a kapcsolatot!  Jónás, te Karllal együtt 
nyomulsz előre! Én középen maradok. Na, mindnyájan készen vagytok?

A rádióból egy harsogó hang szólalt meg:
- Rio egy! Itt Rio kettő!
- Itt Rio egy! Hallgatom! - feleltem.
- Rio egy. Pontos Időjelzést!
- 18.00!
- Helyes. Akkor indulás!
- Értettem.
Ismét a bajtársaimhoz fordultam:
- Szóval,  fiúk! Irány az előttünk lévő domb jobb oldali  lejtője.  Rivas,  ne kapaszkodjatok fel 
egészen a tetejére!
- Nem, őrmester, vigyázunk.
Egy pillanatra még megálltam Kari mellett:
- Kari, a főnökünk kissé hibbant, nem gondolod?
- Dehogynem, Csöpi, sőt nagyon is az. Csöpi, a tanya európai lakói holnap reggelre már biztosan 
nem lesznek életben!
-  Ez  pedig  nyilvánvaló  gyilkosság,  Kari!  Rögtön  az  ideérkezésünk  után  meg  kellett  volna 
rohamoznunk a farmot. Most már az arabok valamikor elkerülhetetlenül észrevesznek bennünket 



és a telepeseken állnak bosszút. De hát nem mi tehetünk róla, ha a főnökünk ilyen hülye!
-  Egyetértek  veled,  Csöpi.  De azért  csak  nem hagy nyugton  ez  az  ügy.  Nem szeretek  ilyen 
disznóságban részt venni.
- Nekem se hagy nyugtot! De mit tehetnék? A százados, meg a hadnagy már úgyis pikkel rám!
- Csöpi, ez csak irigység a részükről, mert még semmise fityeg a mellükön. Ezt Jacktől tudom, 
ugyanis  ő  a  főnök  rádiósa,  és  amit  itt-ott  megtud,  elmondja  nekem.  Meddig  kell  még 
előrenyomulnunk, Csöpi?
- Várj csak! Ettől a magaslattól még valami öt vagy hat kilométert. Nézd csak, Kari, hol lépked a 
századosunk! Igaz, a farm még messze van, de mégis, ilyen kitűnő célpontot mutatni...  Őérte 
persze nem lenne kár, de a mellette levő Jackért és a másik rádiósért annál inkább.

A százados az egyik magaslat gerince felé sétált. Már messziről látható volt. Még nem kerítettük 
be a tanyát. Ha most az arabok meglátják a századosunkat, villámgyorsan felhúzzák a nyúlcipőt, 
mi pedig bottal üthetjük a nyomukat. De az is lehet, hogy megpróbálnak fegyveresen kitörni. 
Mivel a géppuskáink még nem foglalták el az állásaikat, ezt nyugodtan meg is kockáztathatják. 
De akármelyik módszert választják is, az a farmerek pusztulását jelentené.

Lassanként  leszállt  az alkony. Ez előnyt nyújthatott  számunkra,  megkönnyíthette,  hogy minél 
közelebb lopózzunk a farmhoz, de egyúttal az araboknak is esélyt adott arra, hogy kiszivárogva a 
bekerítésből, elillanjanak. Állásba vonultunk, Kari felállította a géppuskáját. Rádión leadtam a 
jelentést:
- Rio, itt Rio egy.
- Rio egy, itt Rio. Hallgatom.
- Magasság 613, a géppuskaállásban minden csendes.
- Rio egy, itt Rio. Nagyszerű! 21.00-ig rádiózárlat.
- Értettem.
Kikapcsoltam a készüléket és ezt javasoltam Karinak:
- Most egy kicsit közelebbről is megnézzük, hogy egyáltalán vannak-e még itt arabok. Martinez, 
szaladj le a dombról és hívd ide Rudit!
- Si, hombre, olé!
- Hé, te cigány, siess, nem érünk rá! Ja igen, cigány, Péter jöjjön föl! Kari, fogd a távcsövet, és itt 
maradsz! Ha valami történik velünk, rádión jelented. Még valamit, minden eshetőségre számítva: 
a kasszám a szekrényben van, osztozzatok meg rajta! Érted, hogy hogyan gondolom...
- Hangyás vagy te, Csöpi!
Péter és Rudi felértek. Az utóbbi szólalt meg:
- Csöpi, már vártuk, hogy hívjál.
- Rudi! Martinez meg én hátulról lopakodunk az udvarhoz, ti ketten az elülső bejárathoz mentek. 
Megpróbáljuk egyszerre megrohamozni a házat. Minden világos?
- Oké, Csöpi! Amikor készen vagyunk a rohamra, három rövid brekegéssel jelzem.
-  Jól  van,  Rudi!  Akkor  ott  találkozunk.  Martinez,  gyere,  te  vén  patkányfaló!  Hosszú  volt  a 
szabadság, egészen meghíztál.

Félúton  egy  brekegéssel  jeleztem  Rudinak,  hogy  álljanak  meg,  ő  meg  két  brekegéssel  adta 
tudtomra, hogy megértette. A lejtőt, amelyen le kellett ereszkednünk, sűrű bozótos fedte, ami jó 
fedezéket biztosított  nekünk. Ennek ellenére rendkívül  óvatosnak kellett  lennünk, hiszen se a 
főnökünk, se az arabok nem vehettek észre bennünket.



Martinezzel együtt jó száz méterre hasaltam le a tanyától. Feszülten figyeltünk, de semmit sem 
észteltünk. Tökéletes csend honolt körülöttünk. Sőt, már túl sűrű volt ez a csend! Természetesen 
lehet,  hogy  már  mindenki  ágyban  van,  ebben  azonban  éppúgy  hittem,  mint  május 
negyvenedikében.  A másik  eshetőség  már  sokkal  nagyobb veszélyt  rejtegetett  számunkra:  az 
arabok  jó  fedezékben  lesben  állhattak.  Alaposan  meghánytam-vetettem  magamban  a 
lehetőségeket, megpróbáltam az ő helyzetükbe képzelni magam. Arra a következtetésre jutottam, 
hogy egyetlen ember sem lehet odalenn életben. Mind a két kapu sarkig ki volt ugyanis tárva, 
márpedig senki se lehet olyan ostoba - sem az arabok, sem az európaiak -, hogy ilyen hanyag 
legyen ezen a veszélyes környéken.
- Neked mi a véleményed, cigány?
- Senki sincs ott, hombre!
- Gyerünk le! De azért légy óvatos.

Megadtam Rudinak a jelt az indulásra, rögtön választ is kaptam. Martinezzel együtt lebaktattunk, 
aztán megkerültük a tanyát és hátulról lopóztunk közelebb. Meghallottuk Rudi jelzését.
- Rajta, Martinez! - súgtam a spanyolnak, óvatosságból jobb kezemben tüzelésre készen tartottam 
a géppisztolyomat, a balomban pedig egy kézigránátot.

Átsurrantunk a kapun, majd öles szökellésekkel  a  főépülethez siettünk. A ház sarka előtt  két 
méterrel  megálltam,  térdre  ereszkedtem  és  körülnéztem  az  udvarban.  Martinez  továbbfutott 
mellettem, egyenesen a  bejárati  ajtóhoz,  majd tőle  balra,  szorosan a  falhoz tapadva,  megállt. 
Utána mentem és az ajtótól  jobbra lapultam a falhoz.  Az ajtó csak be volt  hajtva.  Éppen be 
akartam nyomni, amikor Martinez jelezte, hogy forduljak meg. Rudi állt közvetlenül mögöttem. 
Olyan nesztelenül surrant mögém, hogy semmit sem hallottam belőle. Értésemre adta, hogy a két 
melléképület teljesen üres. Az előttem levő ajtóra mutattam. A cigány azonnal eltűnt a házban, 
Péter követte. Rudi suttogva megerősített sejtésemben:
- Csöpi, az arabok elmenekültek, a hét bentlakón pedig már nem tudtunk segíteni.

Az  ajtórésen  belestem a  házba,  hét  emberi  alakot  láttam a  padlón  egymás  mellett  feküdni. 
Valamennyien meztelenek voltak, köztük két gyermek és egy, az anyja karjában fekvő csecsemő 
is. Péter és a spanyol már jöttek is kifelé. Megszólaltam:
- Rudi, azonnal visszamegyünk, mégpedig éppen olyan nesztelenül, ahogyan idejöttünk.
- Helyes, Csöpi! Azon az úton megyünk, amelyiken ti jöttetek errefelé. Tíz perc alatt odaérünk, 
így a rádiózárlat végére a helyünkön is lehetünk.
Tíz perccel később valóban már az állásunkban hasaltunk. Megkértem Rudit:
- A századosnak vagy a hadnagynak egy szót se!
- Igazad van. Már úgyis késő... Most csak arra vagyok kíváncsi, milyen hülye képet vágnak majd 
holnap reggel ezek a disznók! Legfeljebb egy órával érkeztünk később a kelleténél.

Felvilágosítottam a kíváncsiságtól égő Karit a történtekről. Aztán a rádiót vettem kezelésbe, mert 
már öt perccel múlt kilenc. Bekapcsoláskor már hallottam is, hogy hívnak:
- Rio egy, Rio egy, jelentkezz! Itt Rio.
- Rio, itt Rio egy. Minden rendben.
- Rio egy, itt Rio. Miért jelentkezik ilyen későn?
- Rio, itt Rio egy. Kimerült a telepem.
Ez persze hazugság volt.
- Rio egy, itt Rio. Értettem. 4.00-ig rádiótilalom! Vége.



Az utolsó szót már belefojtottam, türelmetlenül kikapcsoltam a készüléket.
- Így - sóhajtottam fel -, most holnap reggelig nyugtunk lesz ettől a félkegyelműtől.
Karit még mindig furdalta a kíváncsiság. Meg is kérdezte:
- Te, Csöpi, se bemenni, se kijönni nem láttalak benneteket. Hol feküdtek a holttestek?
- Innen nem is lehet látni, mert a melléképület takarásában van.

Jónás egy sátorlapot terített a földre, jól elnyújtózkodhattam rajta. Persze, elaludnunk nem volt 
szabad, inkább társalogtunk. Igaz, az odalent látottak után nem sok kedvem volt a nevetgéléshez. 
Jónás  és  Béla  hasztalanul  igyekezett  kissé  felvidítani.  Hogy sikerül-e  valaha  is  elkapnunk  a 
tetteseket,  az  nagymértékben  az  egész  környék  körül  létesített  kordon  minőségétől  függött. 
Századosunk  a  hosszú  szünet  alatt  meglehetősen  kiéhezett  valami  hőstettre,  és  a  gaztett 
felfedezése  után  -  ami  holnap  vár  rá  -  egészen  biztosan  nem marad  nyugton.  Másnap be  is 
bebizonyosodott ez a feltevésem.

Hajnali fél ötkor utasítást kaptam, hogy nyomuljak tovább előre és közvetlenül a tanya fölött 
vigyem állásba a géppuskát. Persze, jót szórakoztunk a parancson, mindazonáltal végrehajtottuk. 
Amikor elfoglaltuk új állásunkat, Rudi pedig közvetlenül alattunk ötven méterre helyezkedett el, 
ismét bejelentkeztem a rádión. Ezúttal a hadnagy hangját hallottam meg a hangosanbeszélőből, 
amint engem hívogat. A távcsővel meg is találíam a hadnagyot, aki a völgy túlsó oldalán kiabált 
izgatottan  a  kagylóba.  Negyedik  hívására  jelentkeztem.  Megparancsolta,  hogy  három 
emberemmel menjek Rudihoz és velük együtt rohamozzuk meg a farmot.
- Ez a pasas hangyás - mondtam -, egyetértesz velem, Rudi?
- Már jóval előtted rájöttem. Azért csak menjünk újra le, hogy békén hagyjon minket.
- Nézd csak, a túlsó oldalról is elindítottak néhány embert!

Kedélyesen, a fedezékeknek fittyet hányva, libasorva sétáltunk lefelé, egyáltalán nem zavartattuk 
magunkat a hadnagy rémült ordítozásától. Mivel a völgy túlsó oldaláról elindított rohamcsoport 
nem  is  sejthette,  amit  mi  már  tegnap  óta  tudtunk,  s  ezért  nesztelenül  igyekezett  a  tanyát 
megközelíteni,  természetesen jóval  előtte  célhoz értünk.  Úgy sétáltunk be  a  kapun,  mint  aki 
vendégségbe érkezik.
- Rudi - mondtam -, ez a mafla biztosan kellemetlenkedni fog nekünk.
-  Akkor pedig a haditörvényszéknél jelentem fel, én mondom neked, Csöpi.

Ami most, napvilágnál a szemünk elé tárult,  minden eddig átélt borzalmat felülmúlt: a teljes, 
héttagú családot kiirtották! A padlón két házaspár, két gyermek és egy csecsemő feküdt átmetszett 
torokkal. A hadnagyot akartam idehívni, de az már dühös képpel rohant be a kapun, egyenesen 
felénk.
- Rudi, ha ez most valami szemrehányást akar nekünk tenni, szétverem a pofáját...

Erre azonban nem került sor, a hadnagy ugyanis a holttestek láttán falfehér lett és kirohant a 
helyiségből,  nyilván,  hogy kidobja a  taccsot.  Rudi  magához intette  az egyik rádióst,  aki  egy 
nagyobb teljesítményű adót cipelt, amellyel elérhettük a főnököt. Röviddel később meg is láttuk, 
amint  sietve  közeledik  hozzánk.  A hadnagy  még  mindig  nem tért  magához,  kissé  távolabb, 
sápadtan  álldogált.  Fölöttünk  egy  felderítő  repülőgép  körözött,  szárnyait  billegetve.  A pilóta 
nyilván velünk szeretett volna kapcsolatot teremteni. Pillanatnyilag azonban nem törődtem vele. 
Egyszer az Öreg is tehetne már valamit! Különben is, csak azt kapja, amit megérdemelt.
- Rudi - kérdeztem -, megmondod neki, hogy tegnap már itt jártunk?



- Ha másképp nem megy, megmondom. Csak attól függ, hogyan viselkedik.
A főnök tajtékozva dübörgött oda Rudihoz:
- Müller, mi jut észtekbe, hogy úgy sétafikáltok itt, mint valami turisták?
Már a nyelvem hegyén volt a megfelelő válasz, de aztán inkább átengedtem a terepet Rudinak, és 
kíváncsian vártam, mit fog mondani:
- Százados úr, hadd tegyek fel én is egy kérdést: bevetésen vagyunk itt, vagy gyakorlaton?

Remek, Rudi!  Jókedvűen mosolyogtam a bajszom alatt.  A százados meg valósággal tombolt, 
szinte szétvetette a düh. Ilyen szemtelenséget - mondta - nem tűr el. Rudi válasza élesen csattant:
- Dehogynem, uram! Még többet is! De pillanatnyilag ennek semmi jelentősége. Ott fent valaki 
alig várja, hogy beszélhessen önnel!
Ezzel ujjával felfelé bökött, anélkül, hogy ő maga felnézett volna. Az öreg még jobban dühbe 
gurult.
- Hívjam az egészségügyist? - kérdezte Rudi jéghideg hangon.
-  Azzal  várjunk  még  egy  keveset  -  vetettem  ellen.  Jelt  adtam  Karinak,  hogy  vegye  fel  a 
kapcsolatot  a  fölöttünk  köröző  madárral.  A haverom  felnézett,  megvonta  a  vállát,  mintegy 
jelezve, hogy őt aztán egyáltalán nem érdekli a dolog. Végül Rudi megnyugtatta a főnököt:
-  Százados  úr!  Csak  az  ön  megnyugtatására:  mi  már  tegnap  este  körülnéztünk  itt  és 
megállapítottuk, hogy senki sincs életben.
A százados elképedten bámult rá.
- Ki az a mi? - kérdezte végül.
- Kovács, Martinez, Klein meg én, százados úr.
A százados egyetlen szót se szólt többet, de arcáról valamiféle elégedettséget lehetett leolvasni.
-  Százados  úr!  -  jelentettem,  bár  nem kérdeztek.  -  Amennyiben  olyan  parancsot  adna,  hogy 
vigyék el innen a holttesteket, ajánlatos lenne, hogy nagyon óvatosan járjanak el, mert mindegyik 
tetem alatt igen rövid időzítésű kézigránátot rejtettek el. Márpedig ön nyilván tisztában van vele, 
hogy ez mit jelent.

Semmi  reagálás,  semmi  letolás!  Csak  bólintott,  hogy  megértette.  Rudira  néztem,  az  meg 
vigyorogva megszólalt:
- Remélhetőleg annak ott fent nem fogy el az üzemanyaga...

A százados végre tudomásul vette a Biper létezését, Jackhez sietett és kikapta kezéből a hallgatót. 
Aztán minden gyors mozgásba lendült. Újabb parancsok repkedtek, végül a százados Rudival 
együtt engem is magához intett. A saját térképén mutatta meg, hol észlelt a felderítő legutóbb 
menekülőket.
- Úgy ötvenen lehetnek. A pilóta ezen a helyen látta őket menekülés közben. És itt tűntek el 
körülbelül egy órája nyomtatanul, mintha a föld nyelte volna el őket. Egyik pillanatról a másikra 
láthatatlanokká váltak.

Rövid pillantást vetettem a térképre és már mindent tudtam.
- Százados úr, ez a pont több mint tíz kilométerre van innen. Egyelőre fel kellene adnunk az 
eddigi  vonalalakzatunkat  és  minél  gyorsabban  előre  kellene  nyomulnunk  a  megadott  helyre, 
aztán pedig négy irányból megrohamoznunk. A legjobb lenne, ha két rajt máris előreküldenénk 
azzal, hogy a lehető leggyorsabban törjenek előre a célhoz és kössék le az ottani arabokat, így 
nagyobb lesz az esélyünk arra, hogy elkapjuk őket.
A százados egy pillanatig rajtam legeltette a szemét, majd röviden csak ennyit mondott:



- Aztán vigyázzatok, nehogy a mi lővonalunkba kerüljetek!
- Oké! Martinez, hívd le a többieket! Rudi, te leszel a balszárnyunkon?
- Persze, Csöpi. Csak kössetek a bal karotokra kék kendőt!
A százados szótlanul nézett bennünket. Úgy látszik, már beletörődött, hogy úgyis azt tesszük, 
amit helyesnek tartunk.
- Sok szerencsét - búcsúzott tőlünk, mintha hosszabb távollétünkre számítana.
- Kari - szóltam -, mi állandóan a dombvonulatokon nyomulunk előre, Rudi meg a magaslatok 
lábánál halad, így semmi sem kerülheti el a figyelmünket.

Rekordidő alatt tettük meg az utat a célpontig. Végül egy áttekinthetetlen, csipkebokrokkal sűrűn 
benőtt  terepszakasz  előtt  álltunk  meg.  A bokrok  embermagasságnál  is  nagyobbra  nőttek,  és 
ameddig a szem ellátott, teljesen beborították a vidéket. Nem csoda, hogy az arabok egyszeriben 
eltűntek a pilóta szeme elől, ha erre futottak tovább. Különben sohasem vesztette volna őket szem 
elől.
- Rudi - dörmögtem -, ha ezen kell átkelnünk, mire a túlsó végére érünk, valóságos sündisznók 
leszünk.
- Hát igen, mimóza, de ez az egyetlen olyan terep, ahol az arabok elbújhattak a Biper szeme elől. 
Persze, az sincs kizárva, hogy már túljutottak a csipkebokor-rengetegen és a mögötte lévő faluban 
lapulnak.

Az említett  falu  tőlünk körülbelül  hat  kilométerre  terült  el.  A láthatáron  jól  kivehető  volt  a 
kéményekből felszálló füst. A bozótos köztünk és a település között húzódott.
-  Igazad lehet,  Rudi!  De mire itt  átjutunk,  újra  beesteledik,  ami az araboknak kedvez.  Ha a 
sötétség  leple  alatt  megint  megszöknek előlünk,  isten  tudja,  sikerül-e  mégegyszer  elkapnunk 
őket. Nézd csak! Már jön is a százados.

Amint várható volt, a százados a bozótövezet előtt hosszan elnyúló vonalalakzatba bontakoztatta 
szét a századot. Hirtelen támadt egy ötletem:
- Rudi, Kari géppuskájával úgysem érünk sokat a bozót átfésülése közben, inkább megkerülhetné 
a bozótot és a falu fölött mehetne állásba. Akkor ott fogadhatná az arabokat, amikor magunk előtt 
hajtjuk őket.
- Igazad van, mimóza! Négy embert küldünk vele, hogy biztosítsák.
- Jochen, Rivas, ti kíséritek Karit. Kari, látod ott azt a falu fölé emelkedő magaslatot, amelyen az 
a facsoport van?
- Oké, Csöpi, minden világos. - jelentette ki Kari.
Rudi Péterrel és még egy fővel egészítette ki a kíséretét, úgyhogy Kari csoportja eléggé erős volt 
ahhoz, hogy szükség esetén meg tudja magát védeni.

Hosszú  vonalba  szétbontakozva  kezdtük  átfésülni  a  bozótot.  Tőlünk  balra  szentjánosbogárka 
szakasza haladt, amely bal szárnyán egy sorköteles szakaszhoz csatlakozott. Jobbszárnyunkon a 
mi századunk két megmaradt szakasza nyomult előre, az ő jobbszárnyuk pedig ismét sorköteles 
alegységekkel érintkezett.
- Ezen a szoros hurkon egy egér sem csúszhat át, Rudi!
- Így igaz, de azért maradjunk mindig hallótávolságon belül, Csöpi!
- Rendben, Rudi. Most már csak az indulási parancsot kellene kiadni! Cigány te a bal szélen 
haladsz, aztán jön Béla. Jónás, te a közelemben maradsz a harapnivalóiddal. Csak ne vigyorogj! 
Ezt a szar rádiót meg a legszívesebben elhajítanám.



A rádiótulajdonosok sorra bejelentkeztek, én is követtem a példájukat.
- Na végre, indulás! Viszontlátásra, Rudi.
- Vadászszerencsét, Csöpi!
- Te seggfej! Nem a Bajor erdőben vagy.

A bozót szinte áthatolhatatlan volt. Hol négykézláb, hol hason voltunk kénytelenek kúszni, imitt-
amott  aztán  felállhattunk  és  egy  rövid  szakaszt  kiegyenesedve  tehettünk  meg,  aztán  megint 
laposkúszás következett. Méterről méterre küzdöttük magunkat előre. Hasztalanul próbáltam az 
ellenség esetleges neszeire figyelni. A mindkét oldalról hallatszó zajok mindent elnyomtak, így 
csak abban bízhattam,  hogy majd  az ösztönöm figyelmeztet  a  veszélyre.  A ravaszdi  Jónás  a 
gyalogsági ásójával próbált magának utat törni, már amennyire sikerült.
- Rudi - kiáltottam -, nálad is van rádió?
- Nincs, az enyémet Péter vitte magával. Úgy gondoltam, mindkettőnknek elég, az, amelyik nálad 
van.
- Lusta disznó! Az út felétől majd te cipeled, én mondom neked, különben eldobom a francba.

Nem is  válaszolt.  Nyilván  a  tüskékkel  volt  elfoglalva,  akárcsak  én.  Már  úgy  éreztem,  hogy 
ezernyi tövis fúródott a bőröm alá. Hirtelen géppuskaropogást hallottam a távolból.
- Hé, Rudi! - kiáltottam.
- Igen?
- Ez csak Kari lehetett, igaz? Egy dörrenés!
- Ez meg Péter volt, mimóza!
Megszólalt a rádióm:
- Rio egy, itt Rio, jelentkezzen!
- Itt Rio egy, vétel.
- Maga küldte a faluba állásba a géppuskát?
- Igen.
- Rio egy, itt a százados beszél. Gratulálok, ezt jól kikombinálta. Vége!
Te seggfej. Még nem ismersz...
- Rudi - kiáltottam -, vigyáznunk kell, ezek...
- Ne ordíts, itt vagyok melletted!
Valóban, szorosan mellettem feküdt és a rádióm felé nyúlt:
- Hadd beszéljek Péterrel!
- Nesze, legyen a tiéd! - Ezzel eltűntem a bozótba.
- Mimóza, te disznó! - hallottam mögülem Rudi szitkozódását.
- Kinyalhatod! - kiáltottam vissza és előresiettem.

A zajokból  ítélve  Jónás  meg  a  többiek  már  jóval  előttem  jártak.  Jelenlegi  helyemről,  egy 
magaslatról jól láttam, hogy előttünk nem messze egy tisztás van a bozótban, amelyet csak fű 
borít.  Attól  tartottam,  hogy  a  cimboráim  majd  óvatlanul  szelik  át  a  tisztást,  ezért  nagyon 
igyekeztem, hogy utolérjem őket.
- Jónás! - kiáltottam, amikor úgy éreztem, hogy már hallótávolságban kerültem.
- Itt vagyok, Csöpi.
- Szólj Bélának, hogy mindnyájan várjatok meg. Senki se próbáljon kilépni a tisztásra.

A  távolban  megint  kattogni  kezdett  Kari  géppuskája.  Feltehető  volt,  hogy  az  arabok 
visszafordultak és hamarosan ránk bukkannak.



-  Ha  Kari  visszakergeti  őket,  egykettőre  elmegy  a  kedvünk  a  nevetéstől.  Jónás,  maradj  a 
közelemben!
- Hiszen minden rendben van, itt vagyok melletted, ne aggódj.
-  Te hülye!  A rétet  teljes csendben kell  megközelítenünk, és a  szélén maradjunk fekve.  Add 
tovább a többieknek!
Jó  húsz  méter  megtétele  után  elértük  a  rétet.  Egészen  a  széléig  kúsztunk  előre.  Suttogva 
megkérdeztem:
- Jónás, egyáltalán betöltötted a puskádat?
- Hogyhogy, meg kellett volna töltenem?
- Ha nem töltesz azonnal, én tartom szemmel a rét túlsó szegélyét! Ha nem tapasztalunk semmi 
veszélyeset, átfutok, te meg fedezel, amíg át nem jutottam. Aztán utánam jössz. Érted?
- Igenis, ezredes úr...
- Marha!

Feszülten figyeltem a rét túloldali szegélyét, a legszívesebben átfúrtam volna a tekintetemmel a 
mögöttem sűrűsödő bozótot.  Az,  hogy egyetlen fellagahot sem láttam, semmiféle biztosítékot 
sem  nyújtott  arra,  hogy  veszélytelenül  szelhetem  át  a  tisztást.  Ellenségeink  már  többször 
bebizonyították,  milyen  jók  az  idegeik.  Képesek  voltak  órákig  moccanatlanul  a  leshelyükön 
meglapulni. A tisztás meglehetősen kicsi, legfeljebb tíz méter széles és húsz méter hosszú volt. 
Ennek ellenére szilárdan meg voltam győződve arról, hogy halálos csapda is lehet, amely újabb 
esélyt ad az araboknak. Ha ugyanis sikerül rést ütniük a záróláncunkban, eliszkolhatnak.
- Én megyek előre - mordult rám hirtelen Jónás. Az ilyen veszélyes helyzetekben barátok között 
mindig akadt valaki, aki meg akarja előzni a többieket.

Jónás már fel is pattant és futásnak eredt. Alig tett meg négy métert, amikor fülsiketítő dörrenés 
hallatszott, Jónás pedig felbukott, mint akinek elkaszálták a lábát. Hanyatt esett és mozdulatlanul 
fekve  maradt.  Ez  sörétes  puska  volt!  Ádáz  düh  ébredt  bennem.  Én  is  futásnak  eredtem,  a 
csípőmhöz  szorított  géppisztolyom  tüzet  okádott.  Néhány  lépéssel  átszeltem  a  tisztást  és, 
miközben a túloldalon a bozótosba vetettem magam, már el is dobtam a kiürült tárat. Átgurultam 
az  első  bokron,  újra  talpra  ugrottam,  kezemben  a  már  újra  csőre  töltött  géppisztollyal.  Pár 
pillanatig dermedten álltam.

Az orvlövészt eltaláltam, kinyúlva feküdt előttem a földön. Körülöttem minden csendes volt. Úgy 
látszik, az arab egyedül volt. Hátrálva újból kibújtam a bozótból, a tisztásra, Jónáshoz siettem. 
Nem mozdult. Odaértem a barátomhoz, letérdeltem mellé. Egy pillanatig még szemmel tartottam 
a rét túlsó szegélyét, aztán sutba dobtam az óvatosságot és megvizsgáltam Jónás sebét. A jobb 
combomban jelentkező éles fájdalomra ügyet se vetettem. Nyilván csak egy kiadós tövis... Jónás 
arca eltorzult a fájdalomtól.
- Ne mozdulj, fiacskám - kérleltem.
- Elkaptad?
- Persze!
- Hagyj itt fekve, Csöpi! Semmi értelme. A hasam...

Egy erős horogütéssel állon csaptam, hogy ne tudjon beszélni,  közben úgy éreztem, hogy az 
öklöm  darabokra  tört.  Lázas  sietséggel  előszedtem  a  táskámból  a  kötszert.  Barátom  hasán 
felszakítottam az ingét. A sebe pocsékul nézett ki. Az persze eszembe se jutott, hogy otthagyjam. 
A kulacsomból  leöblítettem a sebét,  már amennyire lehetséges volt,  aztán ideiglenes kötéssel 



láttam  el.  Segítségért  akartam  kiáltani,  de  rájöttem,  hogy  semmi  értelme,  közben  ugyanis 
körülöttem valóságos  ütközet  bontakozott  ki,  amely  amúgyis  elnyomná  a  kiáltásaimat.  Nem 
maradt más választásom, cipelnem kell Jónást. Most először kerültem olyan helyzetbe, hogy igazi 
sebesültön alkalmazzam az oly sokszor gyakorolt elsősegélyfogást.

Először Jónás fegyverét,  majd a hátizsákját akasztottam a nyakamba. Na, most te következel, 
Jónás!  Egyáltalán  nem  volt  könnyű  a  fiút  a  vállamra  emelni.  Amikor  végre  sikerült,  már 
könnyebb volt a dolgom. Csak reménykedhettem benne, hogy nem botlunk újabb orvlövészbe, 
mert  súlyos  terhemmel  alig  tudtam  mozogni.  Vállamon  barátommal  olyan  nehézkesen 
kapaszkodtam előre a bozótban, mint valami elefánt. A közben belém fúródó tövisekre ügyet se 
vetettem.

Hamarosan éreztem, hogy elhagy az erőm, alig kaptam levegőt. Mégsem mertem pihenőt tartani, 
mert ha egyszer leteszem Jónást, nem biztos, hogy még egyszer fel tudom emelni. A csatazaj 
egyre távolodott tőlünk, sőt rövidesen már semmit sem hallottam belőle. Ezek a disznók simán itt 
hagytak!  Most  már  szidtam  magam,  amiért  nem  tartottam  magamnál  a  rádiómat.  Tovább 
küzdöttem magam előre, és jó egy óra múlva végre elértem a bozót végét.

Most már mégiscsak szusszannom kell egyet, ha nem akarok összeesni! Közben körüljárattam a 
tekintetemet, hátha meglátom valamelyik bajtársamat. De közel s távol egy lelket se láttam. Még 
Kari  és társai  is elhagyták már az állásukat és eltűntek.  Ha még a sötétség beállta előtt  utol 
akarom  érni  a  mieinket,  iparkodnom  kell.  Egy  térkép  segítségével  betájoltam  magam. 
Megállapítottam, hogy négy kilóméterre tőlem egy út húzódik, amelyet francia reguláris csapatok 
tartanak  megszállva.  Arra  mindenesetre  vigyáznom kellett,  nehogy útközben arabok lássanak 
meg, ezért meg kellett kerülnöm az előttem lévő falut. A fene enné meg! Ez újabb két kilométert 
jelent. Nem tudom, sikerül-e.

Jónás közben magához tért. öklömmel újból narkotizáltam, majd felemeltem. Útközben azonban 
imádkoztam, bárcsak láthatnék egy Bipert az égen, de szó se róla. Egyetlen lehetőségem maradt: 
tovább kell vonszolnom magamat. Néhány percre el is kellett bújnom, mert  egy szamárháton 
közlekedő  arabot  pillantottam  rpeg.  Igaz,  aligha  lehetett  fellagah,  de  jobb  az  óvatosság! 
Valamivel később megint rövid pihenőt engedélyeztem magamnak. Közben újból végigjárattam a 
tekintetemet  a  környéken.  Már  nem  lehetett  sok  hátra.  Jónás  újból  mocorogni  kezdett  és 
összevissza zagyvált valamit. A sebláz! Kezem a korábbi ökölcsapásoktól még mindig nagyon 
fájt, ezért csak akkor ütöttem le megint, amikor tovább akartam indulni. Hál’istennek, a sebe nem 
vérzett, tehát a belső sérülései nem lehetnek olyan súlyosak. Amikor minden erőmet összeszedve 
ismét felemeltem, újból belenyilallott az égető fájdalom a jobb combomba.

Mintha valaki kést döfött volna belé! Arra azonban nem volt időm, hogy ezzel is foglalkozzam, 
tovább kellett indulnom. Csak azt tudnám, mitől ilyen nehéz a fickó! Voltaképpen nem is kövér. 
Terhem  egyre  súlyosabb  lett,  mind  lassabban  jutottam  előre.  Mélyen  meggyörnyedve 
támolyogtam, a szőke homokban vörös pontokat láttam. Bátorítani próbáltam magam: már nincs 
messze,  sikerülni fog,  szorítsd össze a fogadat!  Csak nem szabad megint letenned, sikerülnie 
kell...

Valaki szólított. Képtelen voltam felismerni, honnan jön a hang, csak azt tudtam, hogy franciául 
beszél. Végső kimerülésemben a földre zuhantam, még egy csizma orrát láttam meg magam előtt, 



aztán elveszítettem az eszméletemet.

Valami  tüzes  folyadék csörgött  végig a  torkomon,  köhögni  kellett.  Megláttam a főnök arcát, 
amint fölém hajol és valamit töltöget belém.
- Hogy érzed maga, Csöpi? - kérdezte.
- Ez meglepően barátságosan hangzik - mondtam, miközben felültem.
- Annak is szántam, fiacskám!
- Hol van Jónás?
- Már elszállították!
Felálltam, körülnéztem, de csak két rádióst és néhány biztosító katonát láttam.
- Hol vannak a többiek? - érdeklődtem.
- Mostanáig téged kerestek. Rádión visszarendeltem őket, már erre tartanak.
- Vannak veszteségeink?
- Igen, három ember.
Ijedten néztem rá, de megrázta a fejét és közölte:
- Egyik sem a ti rajotokból való. Csak azt kell kivárni, mi lesz Jónással!
Megnyugodva kérdezősködtem tovább:
- Hát az ellenség?
- Hála az előrelátásodnak, géppuskával szinte valamennyit  sikerült  elkapni.  Csöpi,  mégiscsak 
alábecsültelek téged.

Ezt úgy mondta, hogy a többiek jelenléte csöppet sem feszélyezte.
- Felejtsük el a dolgot, százados úr. ön nem tehet róla, hogy ilyen fiatalnak és tapasztalatlannak 
látszom. Már megszoktam, hogy mindig lebecsülnek. De a jövőben ne haragudjon meg rám, hogy 
megmondom a véleményemet.
A főnök jóindulatúan mosolygott és csak fejrázással jelezte, hogy egyetért velem.
- Már érkeznek is - hívta fel figyelmemet a közeledőkre. Körülpillantottam, felismertem Rudit, 
aki egy vadászpuskát tartott a kezében, s azzal integetett felém.
- Százados úr - kérdeztem -, meddig feküdtem ájultan?
- Legfeljebb tíz percig.
Nekem inkább úgy tűnt, mintha két napon aludtam volna át.
- Ki szállította el Jónást - tudakoltam.
- Elhiheted nekem, hogy jó kezekben van! Ha idejében megműtik, márpedig biztos, hogy még ma 
megtörténik, akkor megmarad. Neked köszönheti az életét.

-  Köszönöm,  százados  úr!  Még  csak  annyit  szeretnék  önnek  mondani,  hogy  néhány  rejtőző 
fellagah biztosan maradt még a faluban.
Megértőn bólintott és megkérdezte:
- Gondolod, hogy vissza kellene mennünk oda?
-  Igen,  de  csak  éjszaka.  Holnap hajnali  négyre,  amikor  a  tapasztalatok  szerint  az  arabok fel 
szoktak kerekedni, gyűrűt kell vonnunk a falu köré. Ha csendben leszünk, semmi hiba se lehet!
- Meggondolom a dolgot, Csöpi! Addig pihenj egyet!
- Az Jónás holmija ott?
- Igen.
- Jack, vigyázz rájuk, mindjárt küldök valakit, aki gondjába veszi.

Az első lépésnél rettenetesen belenyilallt a lábam, de aztán elmúlt. A rajunk éppen a vacsoránál 



ült együtt.
- Hello, fiúk - üdvözöltem őket.
- Csöpi - válaszolt Rudi -, hová szöktél? Kétszer is visszamentünk ahhoz a bozótbeli tisztáshoz, 
de csak három halott arabot találtunk. Már attól tartottunk, hogy magukkal hurcoltak.
-  Seggfej  vagy  Rudi,  és  az  is  maradsz.  Te  degenerált  elefántvadász!  Hogy  tarthattál  olyan 
ostobának, hogy közvetlenül a falu mellett vonulok el? Te marha! Hiszen ismersz, hogy milyen 
óvatos vagyok, ráadásul Jónással a vállamon teljesen védtelen is voltam. Hát ennyire gyagyásnak 
hiszel, mi? Martinez, hozd ide Jónás zsákját, de iziben ám, különben eszembe jut, hogy cserben 
hagytatok, és egy egész tárat eresztek a hasadba! Ne vigyorogjatok, ti fattyak! Csak próbáljátok 
meg egyszer egy ilyen nagy rakás csontot, mint Jónás, egy bozóton keresztül cipelni! Jochen, az 
ásódat!
- Hová készülsz, Csöpi?
- Szarni, te hülye! Hogy hová? Azt hitted, halottakat akarok temetni?

Mindig arra oktattak bennünket, hogy a táborunk valamennyi nyomát tüntessük el, a hulladékokat 
temessük el. Lecsatoltam a töltényövemet, amely az összes ráakasztott cuccal együtt vagy ötven 
kilót nyomott. Behúzódtam a bozótba, meggyőződtem róla, honnan fúj a szél és kiválasztottam 
magamnak  egy  helyet,  ahol  elvégezhetem  a  szükségemet.  Ástam  egy  kis  gödröt  és  fölé 
guggoltam, a géppisztolyomat azonban lövésre készen a térdemen tartottam. A légióban töltött 
idő megtanított minket arra, hogy sose feledkezzünk meg az óvatosságról.

Egy  neszre  figyeltem  fel.  Vajon  honnan  jött?  Á,  semmi,  nyilván  tévedtem,  folytathatom  a 
dolgom... De mégis, közvetlenül mögöttem! A földre vetettem magam, egyúttal lövésre emeltem 
a géppisztolyomat, éppen a saját ürülékembe pottyantam, de ezzel mit sem törődve meghúztam a 
ravaszt  és  pergőtüzet  zúdítottam a  bozótra.  Néhány  pillanatig  még fekve  maradtam,  de  már 
semmi  zajt  sem  hallottam.  A barátaim  siettek  hozzám.  Rudi  és  Béla  állt  meg  előttem  és 
gondterhelten kérdezték:
- Mi történt, Csöpi?
- A szarban fekszem... Segítsetek ki belőle! Ne vigyorogjatok, szarháziak. Inkább nézzetek utána, 
ki lapul itt hátul a bozótban.

Elmentek,  én  pedig  a  maradék  kötszeremmel  tisztogattam  meg  magam.  Röviddel  ezután 
felharsant Béla hangja:
- Hé, Csöpi, egy vaddisznót ejtettél el.
- Béla, ne ugrass!
-  Az  igazat  mondja  -  erősítette  meg  Rudi  is  -,  gyertek,  hozzuk  ki!  De  hat  emberre  van 
szükségünk, hogy ezt a hatalmas dögöt kiráncigáljuk a bozótból!

Gyorsan betemettem a gödrömet, aztán a százados elé lépve megmagyaráztam, mi történt:
- Csak egy vaddisznó, százados úr. Sajnálom de az ember sose tudhatja előre...
- Nem kell mentegetőznöd, Csöpi. Most legalább van friss húsunk!
-  Peter,  Martinez,  Rivas  és  Kari.  Hozzátok  ide  a  kocát!  Uraim,  meghívom önöket  egy  kis 
vaddisznósültre. Hadnagy úr, felállította már az őröket?
A hadnagy kissé indignálódva válaszolt:
- Gondolja, hogy a maga tanácsára van ehhez szükségem, Kovács?
Ez  a  hígvelejű  lotharingiai  még  mindig  nem  fogta  fel,  hogy  kivel  van  dolga!  Csak  annyit 
válaszoltam:



- Hadnagy úr, a meghívásom önre nem vonatkozik. Értette?

Elképedve vette tudomásul, hogy így merek vele beszélni a százados jelenlétében ott hagytam, és 
visszatértem a haverokhoz. Rudi ragyogó arccal fogadott. Ettől nyomban el is szállt a mérgem és 
magam is elvigyorogtam, amikor Rudi csúfolódni kezdett:
- Csöpi, aztán el ne meséld majd az unokáidnak, hogy szarás közben vaddisznót lőttél...
Olyan hangos röhögésben tört ki, mintha élete legjobb viccét mesélte volna el. Valóban mókás is 
volt a dolog, csakhogy az előbb majd kiugrott a szívem a rémülettől.
-  Rudi -  térítettem el őt  a témától -,  itt  lent  egy patak folyik.  Mi lenne,  ha azt  javasolnád a 
főnöknek, hogy települjünk oda? Így jobban összevonhatnánk a századot, idefenn csak néhány 
őrszemet kellene hagynunk.
- Miért nem javasoltad neki te? Hiszen egész idő alatt vele társalogtál.
-  Jól  van,  éppen  itt  jön.  Rudi,  mondd  neki  azt,  hogy  ezredes  lesz  belőle,  akkor  mindenbe 
beleegyezik.
- Az is lesz, meglátod, mimóza!

Ha  jól  meggondolom  a  dolgot,  valóban  megtörténhet,  hogy  egy  éven  belül  már  a  második 
századost segítem előléptetéshez.
- Mibe fogadjunk?
- A legközelebbi zsoldodba.
- Jól van, kezet rá!
Kezet fogtunk, Ottó elvágta, majd megkérdezte:
- Csöpi, aztán majd újra elmegyünk a kupiba?
- Hát persze, te díjbokszoló!

Minden a feltevésem szerint  alakult.  A százados egyetértett  a  javaslatommal,  a  század lent a 
pataknál  táborozott  le,  így  Ginót  és  Sanyit  is  segítségül  hívhattam  a  disznósütéshez.  Jónás 
annyiféle  fűszert  csomagolt  a  zsákjába,  hogy egy ezrednek is  elég  lett  volna.  Ezenkívül  két 
géppuskatöltény-hevedert,  hat  kézigránátot,  öt  üveg  sört,  három  rúd  szalámit,  nyolc  doboz 
konzervet,  egy  vörösborral  teli  kulacsot,  két  bádogtányért  találtam a  hozzá  való  késekkel  és 
villákkal, de még a szalvéták sem hiányoztak. Most legalább megértettem, miért éreztem az előbb 
olyan súlyosnak a terhemet. Derűs hangon jegyeztem meg:
- Ez az őrült azt hitte, hogy piknikre megyünk, Béla!
- Hát ez a véleménye már nem is változik meg, mert többé nem jön vissza.
- Te félkegyelmű! Ha láttad volna a sebét, nem beszélnél ilyen zagyvaságokat.
-  Csöpi,  ha  egyszer  engem kapnak  el,  nem lesz  rá  szükség,  hogy  a  válladon  cipelj!  Akkor 
mindjárt jöhetnek a hullaszállítók, hogy elszállítsanak...
-  Ne mondj már ilyesmiket! Ezt nem tudom elviselni - feleltem haragosan. Gyászos hangulat 
fogott el. Egy éven belül már a második embert keli elveszítenünk a mi kemény törzsünkből. És 
még négy évünk van hátra!
- Csöpi - szólt valaki -, tudod, hány golyót kapott a disznód?
- Fogalmam sincs - feleltem meglehetősen közömbösen.
- Huszonkettőt!  Miért nem hoztad magaddal a vadászpuskádat?
- Marha!
- Te, Csöpi, egyáltalán maradt még lőszered? Ne adjak kölcsön valamennyit?
- Idióta!



Egész este így ugrattak, én meg egyetlen frappáns választ sem tudtam találni. Egyszerűen nem 
volt hozzá hangulatom, túlságosan lefoglaltak az emlékeim, a gondolataim. Kettőkor megkaptuk 
az indulási parancsot. Fél négyre szoros gyűrűt vontunk a falu köré. Szigorú parancsot kaptunk, 
hogy egy lelket se engedjünk ki.  A civileket foglyul kell ejteni! A százados mellett álltam és 
ketten együtt töprengtünk azon, hol is rejtőzködhetnek a fellagahok. Elmondtam a véleményemet:
-  Ha a fickók megszimatolták,  hogy keressük őket,  maguktól biztosan nem bújnak elő.  Az ő 
helyükben én sem tenném!
- És miért nem?
- Tisztában vannak vele, hogy nem számíthatnak kegyelemre. Valamikor, fiatalkoromban... Ne 
nevessen ki, kérem!
- Mondd csak tovább!
-  Alkalmam  volt  végignézni  nálunk,  Magyarországon  egy  gyakorlatot!  Három  ember  úgy 
beásatta  magát,  hogy  csak  egy  szalmaszálon  keresztül  kaptak  levegőt,  egyedül  a  földből  az 
látszott ki.
A százados arca egyszeriben elkomolyodott. Figyelmesen hallgatta, ahogy folytattam:
- Egy teljes század kereste a három embert, de nem találta meg őket. Két nap múlva, amikor a 
gyakorlatot már lefújták, hangosanbeszélőn szólították fel a három embert, hogy jelentkezzenek, 
már mindenki azt hitte hogy megszöktek!
- És te úgy gondolod...
-  Semmit  se  gondolok,  csak azt  akartam érzékeltetni,  sok  módja van  annak,  hogy az  ember 
elrejtőzzék. Ahogyan hallottam, a fellagahok többnyire a keleti zónában kaptak kiképzést.
- Igazad van, Csöpi! Lassacskán kénytelen vagyok elismerni, hogy Zazue ezredesnek igaza volt 
abban, amit rólad elmondott.
- Miért, mit mondott Zazu ezredes?
- Semmit, Csöpi, semmit.
Még hogy Patric semmit sem mondott neki rólam...
- Százados úr, tíz perccel múlt öt. Elkezdhetjük.
A százados meglepve vonta fel a szemöldökét:
- Ki parancsol itt?
-  Természetesen  ön!  De  a  gyűrűből  csak  minden  második  ember  lépjen  ki  a  kutatáshoz. 
Mindegyikük kapjon géppisztolyt, ha megkérhetem!
- Kovács, te taknyos kölyök!
- Ezt már valaki mondta nekem egyszer, az illető most ezredes.
Nevetve szólt rám:
- Na, most már tűnj el, te tatár, a vadembereiddel együtt!
- Rudi, Peter, Martinez, Otto, Béla, hozzám!

Szorosabbra vontuk a gyűrűt a falu körül és megkezdtük az átfésülést. A településsel gyorsan 
végeztünk, de a kutatás eredménytelen volt. Tulajdonképpen ezt is vártam. Amikor Rudi a falun 
kívül  hét,  gabonasilónak  használt  gödröt  talált,  még  egyikünk  sem sejtette,  hogy  ez  lehet  a 
megoldás.  Öt  siló  üres  volt,  kettő  viszont  dugig  tele.  Márpedig  itt  valaki  nyugodtan 
elrejtőzködhetett. Alaposan átkutattuk őket. A talaj nagyon agyagos volt, az ásás könnyen ment. A 
silók mélysége három méter volt, felső átmérőjük pedig nyolcvan centiméter körüli, de lejjebb 
tölcsérszerűen tágultak, úgyhogy a fenékátmérőjük már a két és fél métert is elérte.
- Mi a véleményed, mimóza? - kérdezte Rudi.
- Elég ember van a faluban, hogy kiürítsék a két teli silót. Egyszerűen átlapátoltatjuk velük! Ha 
vonakodnak megtenni,  tudni fogjuk,  mire  megy ki  a játék.  Márpedig vonakodni fognak, erre 



mérget vehetsz. Martinez és Péter, hozzatok ide húsz embert vödrökkel!

A  helybeli  lakosok  eleinte  valóban  vonakodtak,  csak  fegyverrel  tudtuk  őket  lapátolásra 
kényszeríteni.  Nem is  kellett  a silókat  teljesen kiüríttetnünk, mert  a felszíntől  másfél  méterre 
mindkettőben  három-három  ember  feje  került  napvilágra.  A  fellagahok  ravasz  trükkel 
biztosították maguknak a levegőt: egyszerűen kis alagutakat vájtak maguknak az üres silók felé, 
amelyeket azok előző ellenőrzésekor - a tölcsérformájuk miatt - nem vehettünk észre.

Az  alagutakba  aztán  gumicsöveket  vezettek,  és  ezeken  keresztül  jutottak  levegőhöz,  így,  a 
fejükön csuklyával, a szájukban gumicsővel álltak egymás mellett mind a két silóban. Amikor 
megláttak  bennünket,  annyire  meglepődtek,  hogy  minden  ellenkezés  nélkül,  magasra  emelt 
kézzel megadták magukat.

Közben  a  gépesített  dandár  néhány  lánctalpas  járműve  is  beérkezett.  A  foglyokat  ezek 
parancsnokainak adtuk át, de a fegyvereiket zsákmányként mi tartottuk meg.
-  Te Rudi  -  javasoltam -,  a  fegyverek száma mellé  be kellene vésetnünk a  te  nevedet,  hogy 
bizonyítsuk, a te rajod zsákmányolta őket!

Javaslatom persze nem volt hátsó gondolat nélkül. Már előre vigyorogtam azon, hogy ily módon 
megnyerhetem a legutóbbi fogadásunkat. Az én naiv Rudi barátomnak meg már eszébe se jutott a 
fogadás, és a történtekről szóló jelentés aljára odakanyarította az aláírását.

Feladatunkat  végrehajtottuk,  hazaindultunk.  A falutól  egyórai  menetre  tehergépkocsik  vártak 
bennünket. Közben a combom egyre több kellemetlenséget okozott.  Kezdett feldagadni, mind 
nehezebbé vált a járás. Az utolsó száz métert már csak erősen sántítva tudtam megtenni. A főnök 
felfigyelt rá és magához hívott:
- Kovács, maga megsebesült?
- Nem tudom, százados úr! Lehet, hogy valamelyik tövisszúrás miatt elgennyesedett a lábam. - 
ezzel a jobb lábamra mutattam.

Közvetlenül  a  térdem  felett  egy  kis  lyuk  látszott  a  nadrágomon.  A  nadrág  megfeszült  a 
combomon, pedig ez már jelenthetett valamit, mivel a nadrágjaink igen bővek és kényelmesek 
voltak.
- Egészségügyis! - ordította a százados. Egyikük hozzánk rohant, elém térdelt, egy ollót vett elő a 
zsebéből, és anélkül, hogy megkérdezett volna, felvágta a nadrágszáramat. Tiltakozni próbáltam, 
de  már  le  is  csupaszította  a  combomat.  Az  ijesztő  látvány alaposan  mellbevágott.  Az egész 
combom kékeszöldben játszott, a térdem feletti kis lyukból valamilyen vérrel keveredett sárgás 
nedv szivárgott. Az egészségügyis nagy szemeket meresztett rám:
- Ezzel a sebbel cipelted Jónást?
- Te hülye! Ez nem seb, csak egy tövisszúrás...
-  Nem, barátom! Ehhez egy kicsit  jobban értek,  mint  te,  hiszen ez a szakmám. Én mondom 
neked, ez lőtt seb, postosabban az izmodban megakadt golyó. És ha nem kapsz sürgős kezelést, 
elbúcsúzhatsz a lábadtól!
A százados halára sápadt.
- Rosszul érzi magát? - kérdeztem.
- Pofa be, te vasfejű mongol! Igaza volt az ezredesnek. De ez most nem lényeges.



Aztán nagyon gyorsan intézkedett. Alig öt perc telt bele, egy mentőautó vágott ki az oszlopból és 
hozzánk  száguldott.  Odahívtam  Martinezt,  átadtam  neki  a  fegyvereimet,  csak  egy  pisztolyt 
tartottam  magamnál.  Hordágyra  fektettek,  betoltak  a  kocsiba.  Nagy  sebességgel,  szirénázva 
indultunk Mascara felé. Micsoda szar helyzet! Már megint a kórház! Vajon ott van-e még az 
ezredes? Majd meglátjuk! Azt biztosan tudtam, hogy Jean és Charles még a kórházban dolgozik. 
Úgy  döntöttem,  hogy  megvárom,  mennyire  súlyos  a  sérülésem,  legalább  kipihenem magam 
néhány napig. Aztán majd meglátom, mit teszek. Biztosan eszembe jut majd valami, hogy meg 
tudjak szökni! Nem tudom, hogyan, talán repültünk, de egy óra alatt Mascarába értünk. 

Megkocogtattam a vezetőfülkétől  elválasztó ajtót.  Az egyik egészségügyis kinyitotta,  én meg 
odaadtam neki  a  derékszíjamat  a  pisztolyommal  együtt,  és  megkértem,  hogy majd  adja  le  a 
kórház őrszobáján. Bólintott  és újra becsukta az ajtót.  A főkapunál rövid időre megálltunk, ő 
teljesítette a kérésemet, majd az épület bejáratához hajtott. Egy pillanattal később megláttam Jean 
döbbent arcát.
- Hello,  Jean,  kijózanodtál? Hogy vagy, te vén iszákos? Semmi válasz? Lehetetlen, hogy még 
mindig meg vagy sértődve!
Vagy úgy, a főorvos áll mögötte...
- Hello, doktor úr!
Csak pimaszul rámvigyorgott.  Ez semmi jót nem jelenthet! De várjuk ki a végét,  jelenleg rá 
vagyok utalva.

Jean és Charles szó nélkül kisegített a kocsiból, közben Jean fülébe súgtam:
- Ide figyelj, Jean! Tíz karton sör, és minden el van felejtve, oké?
Csak bólintott, de az arcáról leolvashattam, hogy beleegyezett. A kezelőben mindketten segítettek 
levetkőzni.
- Hé, nehogy azt higgyétek, hogy a nadrágomba szartam - magyarázkodtam -, csak beleestem... 
Ne vigyorogj ilyen pimaszul, te breton fattyú. Ez a hülye nem hisz nekem!
Hozott egy nedves rongyot és a kezembe nyomta.
-  Na mi van,  elfelejtetted a szakmádat? -  gúnyolódtam. -  Legutóbb még nagyon szakszerűen 
csináltad, Jean!

Kaptam egy hálóinget és végig kellett feküdnöm a kerekeságyon. Ők ketten betoltak a műtőbe, 
ahol  már  várt  a  főorvos  az  asszisztenseivel.  A szemem  is  fennakadt,  amikor  az  asztalon 
megláttam  a  különböző  műszereket,  köztük  egy  fűrészt  is.  -  Ezredes  úr,  mi  a  szándéka  a 
fűrésszel?
-  Hülye  kérdés!  A műtéthez  van  rá  szükségünk.  A szikével  csak  nem  fűrészelhetjük  el  a 
csontjaidat!
-  Itt  nem  lesz  semmiféle  fűrészelés  -  ordítottam  -,  különben  mindnyájan  megírhatjátok  a 
végrendeleteteket, esküszöm az égre!
A főorvos, aki látta, hogy komolyan gondolom, amit mondtam, rám mutatott:
- Lekötözni!

Fel akartam ugrani, de Jean és Charles lefogott. Az egyik asszisztens egy injekciót fecskendezett 
a felsőkaromba. Micsoda disznó! Hirtelen nagyon fáradt lettem, hiába próbáltam küzdeni ellene, 
a  szemem előtt  minden elsötétült.  Ébredés  után egy ideig nem mertem kinyitni  a  szememet. 
Rögtön a  vigyorgó orvosezredes,  az  injekció,  a  fűrész jutott  az  eszembe.  Ettől  a  gondolattól 
rémület  hasított  belém,  csak  néhány  perc  múlva  nyugodtam  meg  valamelyest.  Még  mindig 



behunyt szemmel próbáltam megmozgatni a lábujjaimat. Egész jól sikerült! Te marha, hiszen ez a 
bal lábad volt! Próbáld meg a jobbal is! Minden bátorságomat összeszedtem és megpróbáltam. 
Nicsak,  ez  is  sikerült!  Önkéntelenül  elnevettem  magam  a  saját  ostobaságomon.  Hiszen  a 
hozzájárulásom nélkül  nem is  amputálhatják a  lábamat.  Azonkívül  a  jobb combomban sajgó 
fájdalmat is éreztem. Ekkor azonban hirtelen az is eszembe jutott, hogy valamikor azt hallottam, 
a  frissen  amputáltak  gyakran  képzelik,  hogy  érzik  a  lábukat.  Lehet,  hogy  a  főorvos  mégis 
lefűrészelte a lábamat? Ismét megpróbáltam megmozgatni. Ekkor végre harsány nevetés szakított 
ki sokkos állapotomból. Kinyitottam a szemem, hát az ezredes ült az ágyam szélén, ő nevetett, 
mellette meg Jean állt.
- Jól átvertetek, ti disznók - szidtam őket -, de várjatok csak, visszakapjátok még ezt!
A valóságban  hálás  voltam  az  orvosnak,  hogy  segített  rajtam.  Már  barátságosabb  hangon 
folytattam:
- Köszönetem, ezredes úr! Mindig tudtam, hogy nagyszerű orvos.
- Nesze, itt a golyód! Tulajdonképpen egy sörét. Szerencséd, hogy nem hatolt át az izmodon. Ha 
egy centiméterrel mélyebben fúródik beléd, egész életedre merev maradt volna a lábad!
- Merre van Jónás?
- Azt a haslövésest gondolod?
- Pontosan!
- Repülőgépen már Párizsba szállítottuk. Még itt operáltuk meg. Ma délután jöttek érte.
- Mennyit aludtam?
- Sajnos, csak tizenkét órát. De most mennem kell! Később majd megnézlek, te javíthatatlan. 
Jean, ma még két injekciót és kétszer csapolást.
- Mit akar ez lecsapolni, Jean?
- Nem olyan veszélyes a dolog, Jósé. Csak a vizenyőt kell leszívnom a sebedből.
Arcán hamiskás vigyorral egy óriási fecskendőt halászott elő a műszerek közül.
-  Jean,  te  szadista  disznó!  Ha ezt  megteszed,  legközelebb nem Pernod-val,  hanem benzinnel 
tankollak tele és meggyújtalak. De nem is! Várj csak, te félarab, a sörödbe pisálok, és azt kell 
majd meginnod, te kurafi! Jean, ugye nem leszel annyire goromba?

A hosszú tűt a sebbe vezette és leszívta a gennyet. Amikor a fecskendőben piros folyadék jelent 
meg, megszólalt:
- Na, Jósé, kész is vagyunk! Ugye, nem is fájt?
- Nem, nem, egy csöppet sem, igazad van - mondtam és igyekeztem el is hitetni vele. Várj csak, 
majd ha erőre kapok, és újra felkelhetek, ezt a fecskendőt majd a seggedbe dugom, és borsmártást 
pumpálok beléd, te kutyaházi!
Éppen elég időm van, hogy egyéb kitolásokat is kieszeljek a számára.
- Jósé, ma látogatód lesz - árulta el Jean.
- Ki lesz az?
- Nem tudom pontosan. Valami magas beosztású tiszt telefonált.
- Te ökör! Valahányszor látogatót jelentesz be, sohasem tudod, kiről van szó. Egyébként, meddig 
tart még a szolgálatod?
- 21.00-ig.
- Nem így értettem, hanem hogy mikor mész haza?
Összegöngyölt centiméterszalagot húzott elő a zsebéből, azon mutatta meg, hogy még huszonhét 
napja maradt hátra a légióban.
- Örülök neki, Jean. És ezt most komolyan mondom! Hiányozni fogsz nekem, és semmi értelme 
sem lesz többé, hogy ide bejöjjek, ha te már nem leszel itt!



- Nemigen hiszem, hogy sikerül sokáig távoltartanod magad a kórháztól, Jósé.
- Miért?
-  Mert  nem az  a  fajta  vagy,  aki  meglapul,  ha meleg a  helyzet.  Ismerlek már  ennyire,  bár  a 
huszonkét hónapomat végig ebben a kórházban töltöttem le. Nagyon jó cimboráid vannak, Jósé, 
akik nemcsak azért bírnak téged, mert pénzed van. Altiszt se lett volna belőled, ha gyáva lennél. 
A rádióstól megtudtam rólad egyet-mást. Mindig úgy beszélt  rólad, mintha a testvéred lenne. 
Őszintén szólva, én is örülök, hogy a barátod lehetek!
- Kicsit eltúlzod a dolgot, Jean! Ne fecsegj ilyen szamárságokat! Mindjárt megríkatsz, különösen, 
ha eszembe jut, hogy hamarosan faképnél hagysz bennünket.
Azon kaptam magam, hogy valóban elszomorodom, ha arra gondolok, hogy nem láthatom többé 
Jeant.
- Ülj ide mellém - invitáltam -, és áruld el nekem, hová mész és mihez kezdesz majd a civil 
életben.
- A szülőfalumba megyek. Ott vár egy barátom, akivel együtt nyitunk egy vendéglőt.
- Remek ötlet! Egy ilyen üzlet mindig jó, mert az emberek enni és inni mindig akarnak, még 
válságos  helyzetekben is.  Te,  Jean,  ha később erre  jársz,  hozz  már  magaddal  egy tollat  meg 
levélpapírt! Ne kérdezősködj, csak tedd, amire kérlek! Most pedig megéheztem. Tudnál valami 
ennivalót szerezni?
- Neked akármit.
- Nagyszerű, de mondd csak, tulajdonképpen miért tettetek különszobába?
- Azt nem tudom. Az ezredes parancsolta így.

9. KESERŰ SZÁMVETÉS

Amikor magamra maradtam, alaposabban megnéztem magamnak a lábamból kioperált golyót. 
Egy golyóscsapágyból kiszedett szokványos acélgolyó volt. Nyilván még kenőzsír is volt rajta, 
ezért is fertőződött el a sebem! Ezek az arabok mindig kitalálnak valami újabb aljasságot! Vagy 
csak egyszerűen elfogyott az ólmuk?

Jól  esett  kicsit  végre  egyedül  lenni.  Lehunytam  a  szemem.  Eddigi  életem  emlékképei 
elhomályosultak.  A legélesebben  Claudine-ra  emlékeztem.  Vajon  mit  csinál  most?  Nyilván 
keresett magának valamilyen munkát. Talán már van is új barátja és hamarosan újból férjhez is 
megy. Remélem rendes emberre akadt, szívből kívánom neki.

Na, és Imre,  ő meg hol bujkálhat? Már fél  éve semmit se hallottam felőle.  Még rádión sem 
sikerült  elérnem,  senki  sem tudott  felvilágosítást  adni  róla.  No persze,  valamikor  majd  csak 
életjelt ad magáról! Vagy én jelentkezem át az ejtőernyős vadászokhoz, így jó esélyem lenne arra, 
hogy találkozzam vele. Már úgyis túl hosszú ideje vagyok Mascarában, ideje lenne valami újat is 
látnom.  Ez  az,  amint  innen  szabadulok,  azonnal  jelentkezem  a  legközelebbi  ejtőernyős 
tanfolyamra! Erről most még nem kell mindenkinek tudnia. Egy ideig nyugodtan itt maradhatok. 
Egész jól ki lehet bírni, ha az ember egyedül van egy szobában. Csak arra kell figyelnem, hogy az 
ablakok mindig nyitva  legyenek.  Miért  ne próbálkoznék egyszer  valami mással  is?  Ahelyett, 
hogy titokban meglógnék, egyszer kicsit tovább is maradhatok. Ez a gondolat vigyort csalt az 
arcomra, hiszen biztos, hogy mindenki arra számít: hamarosan megpróbálok kijutni innen. Nem, 
dokikám, ezúttal másképp lesz! Legalábbis a következő ejtőernyős tanfolyam kezdetéig.



Jean  jött  vissza  csupa  ínycsiklandó  falattal.  Csak  a  kaviár  és  a  füstölt  lazac  hiányzott  a 
választékból. Már azon se lepődnék meg, ha Jean legközelebb ezeket is a tálcára varázsolná. Az 
utolsó fogás a legkülönbözőbb gyümölcsökből és egy finom süteményből állt. Rendszerint nem 
ettem süteményt, de ezúttal kivételt tettem, nehogy csalódást okozzak Jeannak. Szép nyugodtan 
elfogyasztottam az elém rakott finomságokat. Jean újra bejött, hogy kivigye az edényeket.
- Jó, hogy jössz, barátom - szóltam neki -, már épp hívni akartalak.
-  Kérlek,  azt  ne tedd, Jósé! A csengőt használd,  ha szükséged van valamire. Légy egy kicsit 
tekintettel  a  többiekre.  Nők  és  gyerekek  is  vannak  köztük,  azonkívül  súlyos  sebesültek  is, 
akiknek nyugalomra van szükségük.
- Jean, szavamra, csendben leszek. Tudod, ezúttal kicsit tovább szeretnék maradni!
Úgy nézett rám, mintha hibbantnak tartana. Én meg a homlokomra bökve megnyugtattam:
- Minden rendben van itt  belül!  A lábamat lőtték meg, a fejemnek semmi baja.  De szívesen 
maradnék itt, amíg csak lehet. Ehhez pedig a te segítségedre lesz szükségem. Számíthatok rád, 
Jean?
-  Jósé,  az  igazat  megvallva,  nagyon  kételkedem a  szándékodban,  és  minden  csalafintaságra 
képesnek tartalak, hogy kijuthass innen. Ha viszont igazat mondtál, szívesen segítek.
- Nem fogok csalódást okozni neked, Jean! De nagyon kérlek, hozz nekem még egy kávét! Nem 
szeretnék elaludni, mielőtt a látogatóm ideér.

Ez az aggodalmam azonban fölöslegesnek bizonyult. Látogatóm már a kávé előtt megérkezett. 
Kellemes meglepetésemre elsőnek Madame Giselle lépett be. Örömöm még fokozódott, amikor 
mögötte  Claudine-t  pillantottam  meg.  Alaposan  megnéztem  őt,  és  úgy  találtam:  nagyon 
megváltozott.  Idősebbnek,  de  mindenesetre  érettebnek  tűnt.  Az  ujján  pedig  új  jegygyűrű 
ragyogott. Harmadiknak egy harminc év körüli, rokonszenves külsejű, civilruhás férfi lépett be, 
aki mosolyogva bólintott felém.

Éreztem, hogy elvörösödöm. Ez már régen nem fordult elő velem, sőt, már azt hittem, többé nem 
is  történik  meg.  Titokban  reméltem,  hogy  senki  sem  vette  észre.  Az  egész  szituáció  kissé 
kényelmetlenül érintett.

Zavaromat  Claudine  oldotta  fel:  az  ágyamhoz lépett  és  mindkét  orcámat  megcsókolta.  Aztán 
bemutatta a kísérőjét:
- Csöpi, hadd mutassam be a férjemet, Jean Pierre-t!
A férfi kezet nyújtott:
- Nagyon örülök, hogy végre megismerhetem a gyermekeim apját!
Ez  volt  aztán  a  villámcsapás!  Levegőért  kapkodtam,  majd’ megállt  bennem  az  ütő,  egész 
testemben reszketni kezdtem, az elfogyasztott ebéd kősziklaként nyomta a gyomromat. Elöntött a 
hideg veríték. Jóságos isten,  hová bújhatnék a látogatóim elől? Jean lépett  be,  ő sem látszott 
kevésbé megdöbbentnek.
- Jean, egy konyakot - kiáltottam -, nem, egy duplát! Egy triplát! Tudod mit, hozz mindjárt egy 
egész üveggel. Siess! És hozz magaddal egy üveg pezsgőt is! Ne állj itt olyan hülyén. Sipirc!

Elsietett.  Madame Giselle  elsírta magát,  Jean Pierre  mosolyogni  próbált,  Claudine a  kezemet 
fogta, én meg elképedésemben egyetlen szót sem tudtam kinyögni.  Jean  mentett meg, aki egy 
üveg Remy Martinnal és egy Veuve-Cliquot-val érkezett vissza.
- Bontsd fel, Jean! Nem, ne a pezsgőt, a másik üveget! Ez az!
Kezembe adta a konyakosüveget, én meg nagyokat húztam belőle. Aztán megráztam a fejem és 



felkértem a két hölgyet:
- Kérlek benneteket, hagyjatok egy percre magamra Jean Pierre-rel! Nincs kifogásod ellene, Jean 
Pierre?
- Nincs, sőt!

Az asszonyok kimentek.  Megkértem Jean  Pierre-t,  foglaljon  helyet,  és  odanyújtottam neki  a 
konyakosüveget. Megköszönte, és akár én az előbb, minden teketória nélkül szájához emelte a 
flaskát.
- Így ni - kezdtem a beszélgetést -, hogy is volt az a gyermekeid apjával kapcsolatban? Mondd 
meg nyugodtan, hogy csak rosszul értettem, és minden rendben van!
Titokzatoskodó mosollyal nézett rám, és nem szólt semmit. Szóval mégsem értettem félre!
- Add ide, kérlek, az üveget - mondtam. Az ajtót valaki résnyire nyitotta, de rögtön újra be is 
csukta, amikor rákiáltottam:
- Kifelé!
Jean Pierre felvilágosított:
- Ikrek lettek, Josef!
- Ne neee!
- De igen!
Majdnem a fél üveget kiürítettem. Egyszerűen képtelen voltam felfogni, amit mondott. Méghogy 
én lennék az ő ikreinek az apja?
- Ki az apjuk? - kérdeztem meg újból. - De most már komolyan!
- Te!
- Bocsáss meg, de csak ugratni akarsz. Hiszen ez egyszerűen lehetetlen.
Az ujjaimon kezdtem leszámolni, hány hónapja is annak, hogy Clu-vel utoljára találkoztam:
-  December,  január,  február,  március  április,  május,  június,  július,  augusztus,  szeptember... 
Mondd  csak,  Jean  Pierre,  hány  hónap  kell,  illetve  van...  Szóval,  hány  hónapig  terhes  egy 
asszony?

Éreztem, hogy az alkoholtól egy s más összekeveredett a fejemben, de ugyanakkor bátorságot is 
merítettem belőle.
- Kilenc hónapig, Josef!
- És mióta vagytok házasok?
Minden  idegszálam  megfeszült,  ő  meg  szintén  az  ujjain  kezdte  kiszámolni.  Megpróbáltam 
bebeszélni magamnak, hogy talán mégis tévedett. Aztán megjött a válasza:
- Nos, február elején ismerkedtem meg Clu-vel. Ugyanannak a hónapnak a végén házasodtunk 
össze. Akkor azonban már világos volt, hogy teherben van.
- Konyakot!

Egyszerre  minden  mindegy  lett  számomra.  Ezek  valamennyien  becsavarodtak!  Franciák, 
gyarmatosítók, ezredesek, ezredesnék és az egész hadsereg! Valamennyien becsavarodtak, még 
én is...
- Fiúk? - kérdeztem.
- Nem, Josef, ez is, az is!
- Te is ármánykodsz, Jean Pierre!
- Tudom, Josef, de szeretem Claudine-t.
- Hé, te! Mit értettél azon, hogy ez is, az is?
- Úgy értettem, azaz a dolog úgy áll, ha szóval, a kislányt Marié Louise-nak a kisfiút meg Jean 



Pierre Patricnak hívják!
- Ha...ha...hát hányan vannak ezek?
- Konyakot?
- Igen, köszönöm.

Aztán  megint  visszavette  tőlem az  üveget.  Éppen  a  szájához  emelte,  amikor  kitört  belőle  a 
nevetés, még azzal sem törődött, hogy néhány csepp konyak a zakójára fröccsent.
- Mi...mi...van ezen ne...nev...nevetnivaló? - kérdeztem botladozó nyelvvel. Még hangosabban 
nevetett, végül azt is elárulta, min:
- A kisfiúnak ugyanolyan anyajegye van az állán, mint neked! Le sem tagadhatod! Hahaha! Hát 
nem furcsa? Hahaha!
- Én vagyok az ikerpárod apja. Hahaha! - tört ki belőlem is a nevetés.
- Josef, ha Párizsba jársz, tudod, hol az otthonod!
- Madame Giselle-nél laktok?
-  Nem,  saját  házam van!  Egyébként  én  is  hadnagy  voltam,  mint  Claudine  első  férje.  Az  ő 
kedvéért léptem ki a szolgálatból. Kiejelentette, hogy nem hajlandó katonához férjhez menni... 
rajtad kívül! Te viszont nem akartad elvenni!
- Egy pillanatra! Akkor nem tudtam, hogy terhes! Ha tudtam volna róla, biztosan másképp alakul, 
sógorkám! Ezt vésd a fejedbe, különben még meggondolom magam.

Jean Pierre annyire megijedt ettől a komolynak semmiképpen sem szánt fenyegetésemtől, hogy 
szinte egy csapásra kijózanodva jelentette ki:
- Josef, én szeretem a gyerekeket, mintha az enyéim lennének, a magaméinak is ismerem el őket. 
Hidd el nekem, olyan nevelést fognak kapni, hogy nem lehet ellene kifogásod. Egyébként pedig 
akkor látogatsz meg bennünket, amikor csak akarod, mintha a családhoz tartoznál, mint ahogy 
bizonyos tekintetben hozzá is tartozol.
- Jean Pierre! Ha most kimész innen, ne engedd, hogy Clu visszajöjjön. Most nem szeretnék vele 
találkozni... Szó sincs róla, nem haragszom rá, nem is vagyok sértődött, csak egy kicsit szomorú. 
Most menj, kérlek, és küldd be az ápolót! Ne aggódjatok, hamarosan meglátogatlak benneteket 
Párizsban. Vigyázz a gyerekekre és, persze, Clu-re is!

Megértett. Mindenesetre a könnyeit nem tudta és nern is próbálta meg visszatartani. Egy barát 
könnyei voltak. Eltávozott és beküldte Jeant.
- Hívattál? - kérdezte, amikor belépett.
- Igen, Jean! Két napig senkit sem akarok látni. Megértetted?
- Meg, de...
-  Semmi de! Senkit,  rajtad és a főorvoson kívül.  De ti is csak úgy jöhettek be, ha csendben 
lesztek!  Senki,  egyetlen  szót  se  szóljon  hozzám.  És  most  hordd  el  magad!  Várj  csak,  még 
valamit:  hozd  ide nekem azt  a  holmit,  amit  az  őrszobára  adattam le!  Ha már  aludnék,  mire 
visszajössz, dugd a párnám alá. Egyébként számítok a hallgatásodra és az együttérzésedre!

A szokatlan  alkoholfogyasztástól  hihetetlenül  gyorsan  merültem  álomba.  A reggeli  ébredés 
borzalmas volt. A fejem még jobban fájt, mint annak idején, a fejsérülésem után. A legnagyobb 
jóakarattal sem voltam képes megérteni, hogy egyes emberek mindennap leisszák magukat. A 
párnám alatt megtaláltam a pisztolyomat, Jeanban tehát megbízhatom. Altatókat vettem be, hogy 
még legalább 24 órát át tudjak aludni, abban a reményben, hogy utána majd megint jobban érzem 
magam. A következő napot is jórészt átaludtam. Egy ízben Jean valakit vagy valamit be akart 



jelenteni, én azonban csak félfüllel hallgattam oda. és a másik oldalamra fordultam.

Az  ötödik  kórházi  napom reggelén  végre  ismét  kitisztult  a  fejem.  Jean  beszámolt  a  közben 
történtekről:
- Jósé, itt jártak a haverjaid. Megmondtam nekik, az a kívánságod, hogy senki se zavarjon, de azt 
felelték,  inkább  jól  megruháznak  engem,  ám  nem  hajlandók  elmenni.  Maguk  akartak 
megbizonyosodni róla, hogy tényleg alszol-e, csak utána hagytak nyugton. Háromszor járt itt egy 
ezredes, megígérte, hogy majd újból eljön. A következő látogatód egy százados volt, ő is nagyon 
morcos lett, csak a főorvosnak sikerült őt megnyugtatnia.
Egész idő alatt vigyorognom kellett. Jean meg, mintha mi sem történt volna, folytatta:
- Két segédtiszt is volt itt. Amint megérezték a leheleted, rögvest mindennel tisztába jöttek. Aztán 
pedig négy nő látogatód is volt!
- Állj! Miféle nők?
- Csinosak, Jósé!
Majd mosolyogva elárulta, hogy Belle intézményéből jöttek.
- Hát ők meg mit kerestek itt? De jól  van, Jean,  felejtsük el! Mit mondott az ezredes, mikor 
látogat meg újra?
Valaki kopogtatott az ajtón.
- Bújj be! - kiáltottam. Ha az ördögöt emlegetik...

Az  ezredes  lépett  be.  Jean  gyorsan  kisurrant  és  betette  maga  mögött  az  ajtót.  Látogatómra 
néztem, valószínűleg nagyon mérgesnek tűnhettem, mert Patric nyomban mentegetőzni kezdett. 
Papolj csak, egy szavadat sem hiszem! Közben lassan előhúztam a párnám alól a pisztolyomat.
- Ne, Csöpi! - kiáltott rémülten Patric. - Ne keresd a bajt!
- Miért is ne? Ülj le, te gyermekrabló!
Tőlem tisztes távolban igyekezett helyet foglalni.
-  Nem  úgy,  kedves  Jean  Pierre  Jósé  Patric  -  rohantam  le  Jean  Pierre  és  az  én  nevem 
kombinációjával, mintha mindketten az unokaöccsei lennénk -, gyere csak közelebb! Remeg a 
kezem és esetleg eltévesztem a célt! Hová parancsolod a golyót?
- Csöpi...
- Fogd be a szád, te hazudozó!
- Csöpi, Clu üzeni, ha nem írsz neki hamarosan, visszajön és többé el sem megy innen. Ugye, 
emlékszel? Clu most a feleségemnél van. Jól érzi magát, ne aggódj érte! Majd lassan elfelejt 
téged, fiacskám! Jobb is nekünk, férfiaknak, ha az asszonyok békén hagynak bennünket!

Micsoda nyálas alak! A fejére olvastam:
- Annak idején, amikor ide, Mascarába kerültem, visszatérhettem volna a civil életbe, mert még 
nem voltam tizennyolc éves, igaz? És te ezt tudtad!
Közben  a  negyvenötösömet  a  homlokára  szegezve  tartottam.  És  mit  csinált  az  ezredes? 
Mosolygott! Ez a torzszülött ezredes csak mosolygott!
- Mi mosolyognivaló van ezen, Patric? - förmedtem rá.
- Ilyennek kedvellek a legjobban, Csöpi. Mielőtt azonban válaszolnék a támadásaidra, meg kell 
neked  mondanom:  még  soha  senki  sem  merészelt  úgy  beszélni  velem,  mint  te.  Éppen  ezt 
szeretem benned!

Megint  könnybe lábadt  a  szemem, csak nehezen sikerült  erőt  vennem magamon, hogy el  ne 
bőgjem magam. Szomorúságot és csalódottságot éreztem.



- Miért hoztak engem ide? - folytattam -, hiszen soha nem kívánkoztam a légióba. Rászedtek! 
Aljasul,  alattomosan  átvertetek!  Mindnyájan  disznók  vagytok.  Mit  ártottam én  nektek?  Meg 
tudod nekem mondani? Ugye, nem... Most meg ez a dolog a gyerekekkel is rám szakadt! Az 
eskümet  nem  szegem  meg,  az  öt  évet  leszolgálom!  De  aztán  örökre  felejtsetek  el  a  szar 
légiótokkal, meg mindazzal együtt, ami hozzá tartozik.
- Erről még majd beszélünk, Csöpi. Tedd már végre el a gyilkos szerszámodat, idegesít...
- Nyugi, nincs megtöltve. Ezzel eldugtam a fegyvert.
- Nem szeretnél szabadságra menni, Csöpi? - vetette fel Patric.
- Nem én! A legközelebbi ejtőernyős tanfolyamra szeretnék eljutni! Utána pedig szeretném, ha az 
első ezredbe helyeznének át, az ejtőernyősökhöz. Komolyan mondom. És valóban a legközelebb 
kezdődő kiképzőtanfolyamra.
- Jó, megértettem! Csak attól tartok, ez nem fog menni, ugyanis a legközelebbi tanfolyam már e 
hónap végén indul.
- Pontosan mikor?
- Huszonhatodikán.
- És hol?
- Sidi-bel-Abbes mellett, Sullyben!
- Azt még elérem! Igaz, meg kell szegnem a Jeannak adott szavamat, de ő meg fog érteni. Úgyis 
valamennyien arra számítanak itt, hogy hamarosan kereket oldok! A lábam már nem fáj, a sebem 
beforrt, a daganat lelohadt, mi kell még? Ne vigyorogj úgy, bácsikám, vagy inkább nevezzelek 
nagy-nagybácsinak?
- Azt hagyd meg a gyerekeidnek!
- Hiszen most valahogy rokonok lettünk - állapítottam meg, és ez a gondolat elszórakoztatott.
- Csöpi, engem hamarosan Párizsba helyeznek, mert ott van rám szükség, de azért elég gyakran 
találkozunk  majd.  Most  azonban  már  mennem  kell.  Nagyon  örültem,  hogy  egyszerűen  és 
őszintén a képembe vágtad, amit érzel. Megmondom, még rosszabbra számítottam.
- Mars ki!
Rámnevetett és az ajtó felé indult.
- Hé! - kiáltottam utána. - Mi lesz a tanfolyammal?
- Ja, igaz! Huszonötödikén érted jövök. Közben minden szükséges papírmunkát megcsinálok, de 
a magad dolgait neked kell intézned.
- Én kész leszek...
- Nem kétlem, Csöpi. Addig is a viszontlátásra, te csupa ész és szív mongol.
- Te önjelölt tábornok!

De ezt már nyilván nem hallhatta meg, mert közben eltűnt az ajtó mögött. Néhány perccel később 
Jean lépett be és meglehetősen kíváncsinak tűnt.
- Jean, sajnos kissé megváltoztak a dolgok - próbáltam beavatni őt a szándékaimba.
- Az épület bejáratán nem jutsz túl! - vágta rá teljes meggyőződéssel.
-  Most  még  egyáltalán  nem  szándékozom  elpucolni  innen  -  nyugtattam  -,  hagyd,  hogy 
végigmondjam! Hozzál be papírt és tollat, aztán majd meglátjuk, hogyan tovább.

Meghozta,  amit  kértem. Müller őrmesternek írtam levelet,  amelyben megkértem, tegyen meg 
bizonyos előkészületeket az elutazásomhoz. Azt is kértem, hogy egyelőre ne látogassanak meg.
- Ugye, Jean, megteszed, hogy ezt leviszed a barátomnak a századhoz?
- Persze.



Közben rájöttem, milyen jól tettem, hogy átaludtam a Jean Pierre látogatása utáni napokat, mert 
most  már  merőben  másként  gondoltam  az  egész  ügyre.  Egyszerűen  képtelen  lettem  volna 
magamat családfőnek elképzelni. Ezenkívül Claudine-nak, aki gazdag családban nőtt fel, igényei 
voltak,  megszokta,  hogy olyan színvonalon  éljen,  amilyet  én talán sosem tudtam volna neki 
biztosítani.  Minden  úgy  jó,  ahogy  történt.  Magamban  elhatároztam,  hogy  minél  kevesebbet 
fogom törni a fejem ezen az ügyön, nem búsulok rajta többé. Sikerült a problémát valahová az 
agyam hátsó zugába száműznöm.

Lélekben már messze jártam Mascarától. A következő napokban már csak a jövőn járt az eszem. 
A huszonötödikei szökésszerű elutazás minden zökkenő nélkül sikerült. Jean elhozta a pénzemet 
és  néhány személyes  holmimat,  amelyeket  Rudi  csomagolt  be  nekem.  Jeannak ötszáz  dollár 
indulási segélyt adtam tervezett vendéglőjéhez. Eleinte nem akarta elfogadni a pénzt, csak akkor 
egyezett  bele,  amikor  megígértem,  hogy  majd  meglátogatom,  s  akkor  visszaadhatja.  Végleg 
elbúcsúztam a kórház rádiósától, akinek - akárcsak Jeannak - már csak néhány napja volt hátra a 
szolgálati idejéből.

A sully-i  ejtőernyős-tanfolyam igen  rövidnek  tűnt.  Még  egy  hét  szabadságot  csaptam hozzá 
Sullyben,  ezalatt  önként  részt  vettem  egy  rádiós-  és  távirászvizsgán.  Az  eredmény  minden 
várakozásomat felülmúlta, mindjárt három bizonyítványt is sikerült megszereznem.

Ezek a közbülső állomásaim összesen nyolc hetet vettek igénybe. Végre elérkezett az ideje, hogy 
az új egységemnél jelentkezzem. Az ejtőernyős-tanfolyamot velem együtt végzett bajtársakkal 
együtt szálltam fel Oranban egy kivénhedt Dakotára, hogy Algírba repüljek. Az ottani repülőtéren 
egy GMC várt bennünket, hogy Zeraldába vigyen. Rám azonban külön dzsip is várt. A vezető 
mellett  Imre  barátomat  ismertem  fel.  Ez  a  vájtfülű!  Tulajdonképpen  meg  akartam  lepni  az 
érkezésemmel a cimborámat, de nyilván valahonnan értesült a tervemről! Komótosan ücsörgött a 
motorház tetején és a képembe vigyorgott. Magam is mosolyogva siettem hozzá.
- Hello, Kovács! - üdvözölt.
- Hello, Kovács - viszonoztam én is.
Ezzel el is intéztük az üdvözléseket. Megkérdeztem:
- Hová megyünk, Imre?
- Innen nem messze, az arab negyedben veszel át egy katonai irodát. Még majd részletesebben is 
felvilágosítlak,  de erre  még ráérünk.  Én mondom neked,  itt  valami lóg a  levegőben!  Valami 
furcsa szorongást érzek.
- Hogy érted ezt, Imre?
- A politika, Csöpi! De majd idejében mindent megtudunk. Egyelőre menjünk inni valamit.
- Imre, nem ülhetnénk le valahol, ahol nyugodtan elbeszélgethetnénk?
- Miért ne? Elmegyünk Marlenhez, nála van egy hátsó szoba.
Elindultunk, útközben mascarai cimboráim után érdeklődtem.
- Bélára gondolsz?
- Igazad van, hiszen már egyedül ő maradt meg egykori baráti társaságunkból!
-  Megüzente,  hogy  amint  tud,  ő  is  utánunk  jön.  Azt  hiszem,  jelenleg  éppen  az  ejtőernyős-
tanfolyamon van. Csöpi, hány ugrást teljesítettél már?
- Nyolcat, bátyó! Mégpedig Dakotából ugrottam. A megelőző szárazföldi gyakorlatok után igazán 
boldog voltam, amikor végre repülőgépre szánhattam és kipróbálhattam a tanultakat.
- Ezt ismerem! Sokkal könnyebb, mint a toronyból ugrani.



Kis ideig hallgattunk, közben jól szemügyre vettem a barátomat. Jótevőm semmit sem változott, 
éppoly vidámnak látszott,  mint egy évvel ezelőtt,  boldog voltam, hogy megint összekerültem 
vele. Valami azonban megakadályozott benne, hogy nyíltan kimutassam az örömömet. Talán az 
üdvözlési módja zavart. Felmerült bennem, hogy vajon ő is annyira örül-e a viszontlátásnak, mint 
én. Hirtelen kissé gondterheltnek tűnt nekem. Nem akartam ezzel kapcsolatban kérdezősködni 
tőle. Vagy feltárulkozik magától, vagy ha nem, bizonyára meg van az oka, hogy nem beszél róla.

Figyelmemet  a  városnak  szenteltem.  Algír  megnyerte  a  tetszésemet.  Az  európai  negyedben, 
amelyen éppen áthaladtunk, egyetlen őslakos sem volt látható az utcán. Semmi sem utalt arra, 
hogy afrikai földön vagyunk. Egy mellékutcába kanyarodtunk, és itt érkeztünk meg az Imre által 
megjelölt  célunkhoz,  amely  első  feltevésemnek  megfelelően,  bordélyház  volt.  Marlen,  a 
tulajdonosnő  jóval  fiatalabb  és  csinosabb  volt  mascarai  pályatársánál,  Belle-nél.  Becslésem 
szerint  huszonöt  év  körüli  lehetett.  Haja  vörös  -  valószínűleg  festett  -  igen  jól  illett  zöld 
szeméhez.
- Hello, Csöpi! - üdvözölt.
- Bonjour, szépasszony!
Imre, anélkül, hogy megkérdezett volna, elkiáltotta magát:
- Lili! Pezsgőt!
Utólag mégiscsak megkérdezett:
- Csöpi, te szívrabló! Ugye, velünk tartasz?
- Igen, bátyó, kivételesen.
- Csöpi - kérdezte a zöldszemű csinibaba -, mit csinálsz ma este?
- Sajnos, még nem tudom, Marlen, előbb meg kell kérdeznem a bátyámat!
-  Ha (gy áll a dolog, én is adhatok neked felvilágosítást.

Ez aztán a meglepetés! Úgy látszik, én vagyok az egyetlen, aki nem tudja, mik a terveim ma 
estére.  Imrével  tervezett  beszélgetésünkbői  is  aligha lesz ma valami...  De hát  ráérünk.  Ezzel 
átfogtam csinos provokátorom derekát és minden bájamat latba vetve igyekeztem tudtára adni, 
hogy  kész  vagyok  engedni  a  csábításának,  ő  gyengéden  magához  vont  és  a  fülembe  súgott 
valamit,  közben a  melle  a  felső  karomhoz ért,  amitől  minden csepp vérem felforrt.  Szembe 
fordultam vele, a másik karommal is átöleltem a vállát és gyöngéden a mellemhez szorítottam őt. 
Sajnos, Imre megzavarta az idillünket:
- Csöpi, egy pohárral a viszontlátásunkra!

Egy-egy poharat nyújtott át Marlennek és nekem, koccintás közben mélyen a szemembe nézett. 
Ez a pimasz fráter, ahogyan a tekintetéből kiolvashattam, megint mindent pontosan kitervelt az 
érkezésemre.  Nekem  kellett  neki  bizonygatnom,  mennyire  boldoggá  tesz  a  törődése. 
Visszafordultam Marlenhez. A szeméből pattogó szikrák majd’ felgyújtottak. Minden ellenállás 
hiábavalónak tűnt. Vigyázz magadra, ez egy boszorkány!

- Imre, te szoknyahős, miket meséltél neki rólam?
- Semmit. Azaz, csupán annyit árultam el neki, hogy hamarosan ideérkezik a kisöcsém. De annak 
már négy hete is van, azóta nem találkoztam vele.
Ezt olyan meggyőzően jelentette ki, hogy - mint mindig - ellenvetés nélkül el is hittem neki.
- Mikor kell elfoglalnom a szolgálati helyemet, bátyám? - kérdeztem, és magamnak is feltűnt, 
hogy milyen magától  értetődően mondtam ki  a  bátyám szót,  és  hogy mennyire  komolyan is 
gondoltam.



- Ráérsz - nyugtatott meg Imre ravaszkás vigyorral. Megérkezésem óta először pillantottam az 
órámra: 18.30-at mutatott.
Ha Imre azt állítja, hogy még ráérek, azt nyugodtan készpénznek is vehetem.
- És te mit csinálsz ma este?
- Holnap reggel érted jövök.
- Mondd csak, Imre, de egészen komolyan: nem kellene valahol jelentkeznem?
- Már megtetted.
- Már megint ugratsz. Bátyó!

Egy  összehajtogatott  papírt  húzott  elő  a  zsebéből  és  ideadta.  Közben  jelt  adott,  hogy 
egymagamban  olvassam  el  az  iratot.  Elfordultam,  de  ez  fölöslegesnek  bizonyult,  mert  már 
Marlen is elfordult, jelezvén, hogy csöppet sem érdekli. Széthajtogattam az írást és felkacagtam. 
Semmi titok sem volt a szövegben: A bátyád szíve repes az örömtől, hogy ismét a közelében 
vagy! Újból összehajtogattam az ívet, az ingzsebembe rejtettem és csak ennyit mondtam:
- Az enyém is.

Imre Lilivel elvonult, egyedül maradtam Marlennel. Azt nem állítanám, hogy féltem tőle, de nem 
tagadom, hogy kissé furcsa, bizonytalan érzés fogott el, mert megéreztem, hogy fölényben van 
velem szemben. Lázasan törtem a fejem, hogyan kerekedhetnék felül, de pillanatnyilag semmi 
sem jutott az eszembe. Rajta meg látszott, hogy a végsőkig kiélvezi a helyzetet.

Na várj csak, te vörös boszorkány! Majd én megmutatom neked, mi mindenre képes egy kissé 
félszeg  ifjú  magyar!  Rövid  pillantást  vetettem  körbe,  senki  se  figyelt  ránk.  Marlen  füléhez 
hajoltam,  mintha valamit  súgni  akarnék neki,  ehelyett  fogaim közé kaptam a  fülcimpáját,  és 
gyengéden  megharaptam.  Reszketés  futott  végig  a  testén  és  dorombolni  kezdett,  akár  egy 
macska.  Na ugye,  miért  nem így kezdted? Éreztem, hogy önbizalmam fokozatosan visszatér. 
Nyelvemmel milliméterről milliméterre behatoltam a lány fülébe.
- Marlen, drágám, meddig vagy szolgálatban?
- Nem sokáig, drágám, ma este aztán biztosan nem sokáig...

Hangja olyan lágy volt, hogy akár egy egész hegyet is képes lett volna megolvasztani, nemcsak a 
tetejére  hullott  havat.  Csak  most  jutott  eszembe,  hogy  ő  az  intézmény  tulajdonosa,  és 
elszégyelltem magam, hogy milyen butaságot kérdeztem.

Imre elküldte a gépkocsivezetőt, tehát már eleve eldöntött dolog volt, hogy itt töltöm az éjszakát. 
Semmivel sem kellett tehát törődnöm, igaz, úgyis már csak Marlenre tudtam gondolni.

Amikor reggel meghallottam egy gépkocsi dudáját, amely az ébresztőt volt hivatva jelezni, már 
ébren feküdtem Marlen mellett.  Nem tudom, egyáltalán aludtam-e egy szemernyit  is ezen az 
éjszakán...  Gyorsan,  de  nesztelenül  felöltöztem,  nehogy  felébresszem  Marlent.  Elalvás  előtt 
ugyanis megfenyegetett, eldugja az egyenruhámat, hogy ne tudjak elmenni tőle. Felcsatoltam a 
derékszíjamat,  még  egy  csókocska,  aztán  hajrá,  kifelé!  A hátsó  ajtón  léptem  ki  és  rögtön 
megláttam az útra  kész dzsipet  ugyanazzal  a  vezetővel,  aki  tegnap a  repülőtérről  beszállított 
bennünket.
- Jó reggelt, őrmester úr! - üdvözölt.
- Jó reggelt! - viszonoztam. - Hogy hívnak?
- Bért vagyok, őrmester!



- Jól van, Bért, akkor mehetünk is! Nyilván tudod, hová.
Útközben tovább kérdezősködtem:
- Hová vagy beosztva? Nekem vagy alárendelve, vagy a másik Kovácsnak?
- Önnek! - felelte mosolyogva.
- Mondd csak, Bért, mi olyan mulatságos ezen?
- Elnézést kérek, őrmester úr. Csak egy levél jutott az eszembe, amely tegnap érkezett az ön 
nevére.
- Na és?
- Megmondhatom, mi áll rajta?
- Persze, Bért. Sőt, kérlek rá!
- A címzés a következő: Kovács Mimóza őrmesternek, 1. idegenlégiós ejtőernyősezred. Eléggé 
mulatságosán hangzik!
Én is elnevettem magam és megmagyaráztam:
- Bért, semmi kifogásom sincs ellene, ha valaki így hív, amíg egymás közt vagyunk. Tudod, ki 
írta a levelet?
- Valami Müller őrmester, utána meg az van írva, hogy seggfej!

Az utat végignevettük. Egy laktanyánál álltunk meg, közvetlenül az arab negyed határán. Bért 
behajtott a belső udvarra, mindketten kiugrottunk a kocsiból.
- Nos, ez a maga birodalma, őrmester úr - közölte Bért és kinyújtott karjával a laktanya egyik 
sarkára mutatott, ahol néhány száz vályogház állt.
- A fivére azt üzeni - folytatta -, hogy kilenc óra körül érkezik a századossal együtt.
- Köszönöm, Bért. Hány emberünk van?
- Önnel együtt harminckettő.
Az órámra pillantottam. Még csak 5.30 volt.
- Mikor van ébresztő?
- Ez magától függ.
-  Akkor  nyolc  órára  sorakozó!  Meg  akarok  ismerkedni  az  embereimmel.  És  most  lássuk  a 
levelemet!
-  Elfelejtettem  még  mondani,  hogy  a  szomszédos  épületben  húsz  ember  van  elhelyezve  a 
Biztonsági Szolgálattól, amellyel mi együttműködünk.

Beléptünk  a  házba.  Csak  egyetlen  irodahelyiség  volt  benne,  meg  egy  hálóhelyiség  az  őrség 
számára. Az irodában egy káplár várt vigyázzállásban. Egyik kezében egy cédulát tartogatott, 
valamilyen jelentést akart felolvasni. Leintettem és megkérdeztem:
- Minden rajta van?
- Igenis, őrmester úr!
- Akkor add ide a cetlit, majd magam elolvasom.
Elképedve bámult  rám,  kivettem a  kezéből  a  cédulát.  Mivel  úgy láttam,  semmit  sem ért  az 
egészből, megkértem Bértet:
- Magyarázd meg neki, milyen fajta őrmester vagyok!
Bért intett a káplárnak, hogy menjen utána. Mielőtt elhagyták a szobát, Bért még visszafordult:
- Őrmester úr, a levele az asztalon fekszik.

Bólintottam és leültem az íróasztalhoz. Levelem súlyosnak tűnt. Felbontottam és a levélen kívül 
még egy borítékot találtam benne, amely a másiktól eltérően nem Mimózának, hanem Kovács 
Józsefnek volt címezve. Széthajtottam az első levelet és egy halom bankjegyet találtam. Olvasni 



kezdtem:
„Haverom!
Valószínűleg  megfeledkeztél  legutóbbi  fogadásunkról!  Én  is,  sajnos  azonban  a  vademberek 
hordája, vagyis az, ami még megmaradt belőle, nem! A legutóbbi zsoldfizetésnél ez a degenerált 
díjbokszoló a markát tartotta, és eszembe juttatta a becsületemet. Én meg emlékeztem is rá, és 
nyomban leültem, hogy megírjam neked ezt a néhány sort. A mellékelt összeg hajszálra stimmel: 
162 000 frank! Ne nevess, azért mégis voltunk a kupiban.
Mindnyájan üdvözlünk: Rudi, Karl, Otto, Martinez, Jack, Varga, Rivas és Jochen. Beee (Oscar).
Ui.: Nem szeretnék hízelegni, de hiányzol nekünk!”

Néhány percig hátradőltem a székemen és lehunytam a szemem. Igen, így igaz, nagyon közeli 
barátaim  lettetek,  és  mindig  hiányozni  fogtok.  Egy  ősi  kínai  mondással  próbáltam  magam 
vigasztalni: Csak a hegyek nem találkoznak soha!

Felbontottam a második levelet és belefogtam az olvasásába:
„Csöpi!
Ha kifelé kőkemény férfiaknak mutatjuk is magunkat, azért érző szívünk van! Nem szégyellem 
hát bevallani, hogy e sorok írásakor pocsékul érzem magam, és a szemem is könnybe lábad. Két 
barátunk esett el, akikről tudom, hogy nagyon közel álltak hozzád: Béla és Péter. Föl a fejjel, 
Csöpi,  bátran  viselkedtek!  Ezt  talán  mondanom se  kellett  volna,  de  semmi  más  nem jut  az 
eszembe, amivel megvigasztalhatnálak.
Ui.: Mindnyájan beadtuk az áthelyezési kérelmünket és reméljük, hamarosan utánad mehetünk. 
Barátod, Rudi.”

Még valójában fel sem fogtam, amit éppen olvastam, amikor valami csendőrségi hülye lépett be 
és mindenféle marhaságot kezdett összehordani. Magam sem tudtam, hogy mérgelődjem-e vagy 
örüljek annak, hogy a gondolataim elterelődnek a kapott hírekről. Ez a csendőr anélkül, hogy 
üdvözölt,  vagy  legalább  jó  napot  kívánt  volna,  egyszerűen  pocskondiázni  kezdett,  a  fiatal 
koromról fecsegett és kétségbe vonta a tapasztalataimat. Lenézően méregetett és elégedetlenül 
dörmögte:
- Ezek ott a légióban megbuggyantak! Hogyan juthatott az eszükbe, hogy ilyen tapasztalatlan 
iskolás kölyköket küldjenek ide? Hiszen te semmiképpen se leszel képes megállni a helyed ebben 
a beosztásban.
- Kicsoda maga? - kérdeztem olyan jeges hangon, amely engem is meglepett, neki pedig torkára 
forrasztotta a szót. Egy pillanatig tátott szájjal bámult rám, aztán rám förmedt:
- Hát idehallgass! A csendőrség segédtisztje vagyok. - vágta ki fürkésző tekintettel, mint aki azt 
várja, hogy rögtön felpattanok a helyemről, és vigyázzba vágom magam, mint valami újonc. Én 
meg  pont  az  ellenkezőjét  tettem:  még  jobban  elterpeszkedtem  a  székemen  és  közömbös 
tekintettel néztem rá. Bár még mindig nem fogtam fel teljes egészében a Rudi levelében kapott 
hírek súlyát, eléggé megrendültem ahhoz, hogy a helyzet alakulása hidegen hagyjon.

A segédtiszt még mindig nem akarta belátni, a vereségét:
- Nyilván nem fogtad föl, fiacskám, hogy ki áll előtted!
- Dehogynem. Egy szarvától megfosztott ökör! Aki még az illemet sem ismeri! Az eszéről pedig 
egy szót se, mert nincs neki...
A segédtiszt forrt a dühtől. Én azonban egyre kevesebb érdeklődést mutattam iránta.
- Ki a felettesed? - kérdezte metsző hangon.



- Semmi közöd hozzá, te okostóni.
Egyszerre  mulattatni  kezdett  a  szituáció.  Vajon  megpukkad-e?  Nem  pukkadt  meg.  Zsíros 
verítéktől fénylő arcán a legváltozatosabb színkombinációk váltották egymást. Szitkokat kezdett 
rámzúdítani:
- Te kis szaros...
Tovább azonban nem jutott, torkán akadt a szó, mert a legnagyobb lelki nyugalommal előhúztam 
pisztolytáskámból a negyvenötösömet, és a békaszemére szegeztem.
- Még egy szó - figyelmeztettem -, és egy 11,45 milliméteres golyót röpítek a homlokodba, ami 
mögött olyasvalaminek kellene lennie, amivel gondolkodni szokás. Most pedig hordd el magad, 
mielőtt meggondolom magam!

A segédtiszt villámgyorsan szót fogadott. Persze, a fellépésemmel mindennemű együttműködés 
lehetőségét  tönkretettem,  de  ezzel  fikarcnyit  sem  törődtem.  Hiszen  végeredményben  ez  a 
szarzsák is vétkes abban, hogy itt vagyok, és hogy megint két barátomat kell meggyászolnom. 
Ennek a hájtömegnek csak az volt a balszerencséje, hogy éppen ezt a pillanatot választotta ahhoz, 
hogy belémkössön. Most meg ez a hülye káplár is a nyakamra jön!
- Kifelé! - üvöltöttem rá, mielőtt megszólalhatott volna. Még fél órája se vagyok itt, és máris 
elszabadult a pokol!

Alighogy a káplár eltűnt, egy nő sírását hallottam meg a folyosóról. Bért állt a szobám előtt, de 
nem mert bejönni:
- Gyere be, Bért és beszélj.
Láttam az arcán, hogy valami nyomja a szívét. Belekezdett:
- Nem tudom, őrmester úr, hogy ránk tartozik-e, de egy fiatal nő áll odakint, tőlünk kér segítséget 
és védelmet.
- Engedd be!

Egy tizennyolc év körüli lány lépett be anyaszült meztelenül. Borzalmasan nézett ki. Az egész 
teste verés nyomaival volt tele, arca úgy megdagadt, verés mintha darázsfészekbe dugta volna. 
Szóltam Bertnek, hozzon valamit, amit a lány magára teríthet, és megkérdeztem:
- Hogy került tulajdonképpen ide, Madame?

Bért közben egy tábori ruhát hozott neki. Miután felöltözött, székkel kínáltam, megköszönte és 
leült. Aztán elmesélte, mi történt vele. Voltaképpen nem is érdekelt, elég volt nekem a magam 
gondja is, mégis meghallgattam és megtudtam, hogy éppen betöltötte a tizenkilencedik évét, s 
három hónapja ment férjhez egy algériaihoz, aki két utcányira lakik innen. Párizsban iskolatársak 
voltak. Ötévi ismeretség után összeházasodtak. A férfi felajánlotta, jöjjön vele Algírba, amit ő, 
mint  jó  feleség,  habozás nélkül  meg is  tett.  Itt  azonban pokollá  vált  az élete.  A férje  három 
hónapja bezárva tartja, és naponta megveri.

De a legrosszabb még hátravolt! Ráadásul férje valamennyi férfirokonával le kellett feküdnie, 
sőt,  még a  barátaival  is,  akik az utóbbi időben egyre többen lettek.  Végül  nem bírta tovább, 
megszökött. A segítségemet kérte:
- Őrmester úr, könyörgök, segítsen rajtam!
Térdre akart borulni, de megakadályoztam benne.
- A rendőrségen volt már? - kérdeztem.
- Igen, már kétszer is. De csak azt mondták, menjek vissza a férjemhez és kigúnyoltak: miért nem 



maradtam Európában, akkor nem történt volna meg ez velem... Meg, hogy úgy kell nekem, ilyen 
nő nem is érdemel mást!
Órámra pillantottam, fél hét! Gyors elhatározással felkaptam a telefont:
- Központ? Kérem a repülőteret!
- A katonait vagy a polgárit?
Hirtelen nem tudtam, mit feleljek, de aztán megtaláltam a megoldást:
- Központ, meg tudná nekem mondani, mikor indul a legközelebbi gép hazafelé?
- Természetesen! Hét óra tízkor!
- Köszönöm!
Letettem a kagylót, Bérthez fordultam:
- Ki tudsz érni hétre a repülőtérre?
- Könnyedén, őrmester úr!
- Itt van pénz. Vidd ki a lányt és ültesd fel a gépre! Vidd magaddal a káplárt is, legalább addig se 
látom!
A fiatal nő úgy meglepődött, hogy nem talált szavakat.
-  Minden jót,  Madame -  mondtam. Többet nem tehettem érte,  mert tulajdonképpen tilos volt 
magánügyekbe avatkoznunk.
- Bért, találsz elég pénzt a bugyellárisomban! Adj neki még ötezer frankot is!
- Értem, őrmester. Rögtön jövünk vissza.

Nem  tudtam,  mit  gondoljak  az  esetről.  A  legjobb  lesz,  ha  megvárom  Imrét,  majd  ő 
megmagyarázza.  Végül  is  ez  a  mókamester  most  a  közvetlen  felettesem.  Hogy  egy  kicsit 
eltereljem  a  gondolataimat,  kimentem  az  udvarra,  körülsétáltam,  majd  megszólítottam  az 
őrszemet:
- Salut!
- ’napot, őrmester!
- Mikor van a legközelebbi váltás?
- Hétkor, őrmester úr.
- Elárulnád nekem, hol juthatnék egy jó erős kávéhoz? Vagy még jobb lenne, ha hoznál nekem 
egyet. Addig itt maradok helyetted...
Kissé gyanakodva nézett rám, nyilván azt mérlegelte, komolyan gondoltam-e, vagy csak próbára 
akarom tenni. Megnyugtattam:
- Ne aggódj, nem abból a fajtából való vagyok.
Elmosolyodott, majd bólintott és öles léptekkel a szemközti házhoz sietett.

Párizs  óta  első  ízben  kezdtem  eljátszadozni  a  szökés  gondolatával.  Egyszerűen  mindent  itt 
kellene hagyni, és el kellene tűnni! Igaz, hogy akkor többé nem mehetek Franciaországba, na és 
akkor mi van? Egy csomó más szép ország is van, ahol megtanulhatsz franciául! És valamikor 
majd csak közkegyelemben részesítik a szökött légionáriusokat is! Elkapni biztosan nem fognak, 
ezek a hülyék! Még ha úszva kell is eljutnom Algírból Szicíliába. De mégsem. Nem tehetem! 
Már csak Imre miatt sem. Azonkívül túl büszke is vagy ahhoz, hogy megszegd a szavadat.

Elhessegettem magamtól a szökés gondolatát. Közben a légionárius is megjött a kávéval.
- Köszönöm, fiacskám!... Na, ne nézz már rám ilyen ostobán! Hiszen már a tizenkilencet is... 
legalábbis papíron - tettem hozzá nevetve -, te hány éves vagy?
- Harmincegy, őrmester!
- Hű, de forró ez a kávé!



Ez  persze  csak  kibúvó  volt.  Az  igazság  az,  hogy  félrenyeltem.  Egy  ideig  még  a  kapunál 
álldogáltam, majd meghallottam, hogy az irodámban csöng a telefon. Kényelmesen bebaktattam, 
felvettem a kagylót és jelentkeztem:
- Katonai iroda, Kovács őrmester!
- Jó reggelt, Csöpi!
Imre hangja volt. Szóhoz se hagytam jutni:
-  Mondd csak,  mit  képzelsz  te  magadról?  Hol  bujkálsz  tulajdonképpen? Nekem itt  degeszre 
hizlalt  csendőrökkel  és  elhurcolt  feleségekkel  kell  vesződnöm,  te  meg  egyszerűen  magamra 
hagysz! Ne vihogj olyan ostobán! Az igazat mondtam. Egy óra haladékot adok neked. Ha akkorra 
nem leszel itt, azonnal visszarepülök Európába. Még akkor is, ha egy század csendőrt kell hozzá 
leterítenem...
- Csöpi, csak nem hagysz egyedül Algírban?! Hamarosan ott leszek, már a közelben vagyok! - 
ezzel letette.

Valóban hamarosan megérkezett, de csak rövid időt tölthettünk együtt. Imre az egyik városszéli 
panzióba készült, ahol bizalmas ügyben kellett valakivel találkoznia. Ma, oly sok évvel későb 
már tudom, hogy a Biztonsági Szolgálat tagja volt, és az küldte az illetőhöz. Egy arab besúgóval 
kellett ott találkoznia, akitől valamilyen fontos tájékoztatást vártak. Márpedig az ilyen feladat 
mindig halálos veszéllyel járt...

Barátom abban a biztos tudatban hagyott ott, hogy fél öt körül visszajön. Ha csak sejtettem volna 
is, mi történik vele ezen a délutánon, egyszerűen megbilincselem és egy kitörésbiztos helyiségbe 
zárom. Sajnos,  azonban az élet  olyan,  hogy az ember sohasem tudhatja,  mi történik egy óra 
múlva,  így  hát  gyanútlanul  engedtem  útjára  Imrét.  Amikor  ötkor  még  nem érkezett  vissza, 
kezdtem ideges lenni, hiszen mindig rendkívül pontos volt és lelkiismeretesen megtartotta, amit 
ígért.

Kénytelen voltam tehát jelenteni a távolmaradását. Parancsot kaptam, hogy csendőrökkel és az én 
rajommal együtt próbáljam őt felkutatni. Rajom néhány emberét hátrahagytam az iroda őrizetére, 
így a hozzánk csatlakozott tíz csendőrrel együtt harmincan indultunk el. Csoportomat a város 
szélére, az Imre által megjelölt panzióhoz vezettem.

Teljesen elhagyott telket találtunk, amely úgy festett, mintha hosszú ideje senki se tette volna ide 
be a lábát. A csendőrhadnagy, aki a parancsnokságot átvette, vissza is akart fordulni. Én azonban 
nem értettem egyet  vele,  amellett  kardoskodtam,  hogy  ha  egyszer  Imrét  iderendelték,  akkor 
biztosan itt kellett várnia, talán még most is itt van.

A katonáim betörték a ház ajtaját. Egy-egy légionáriusból és csendőrből párokat alakítottunk ki és 
elrendeltük,  hogy kutassák át  a  házat.  Röviddel  később a  káplár sietett  izgatottan hozzám és 
megkért, hog jöjjek vele. Az egyik szobába vezetett. Borzalmas kép tárult elém: Imre ült ott, egy 
székhez  kötözve.  A karját  felfelé  feszítették  és  a  csuklójánál  fogva  szíjakkal  egy  kampóhoz 
kötötték ki. A felső karjait elkötötték és a bőrét a hússal együtt lenyúzták róluk, hogy a csontjai 
kilátszottak.

A bestiális  kínzások  ellenére  teljesen  öntudatánál  volt.  Csak  egy  pillanatig  álltam könyörgő 
tekintetét, aztán gyorsan elfordultam. Természetesen tisztában voltam vele, hogy mit kíván tőlem, 



meg  is  tudtam  érteni,  hogy  azt  akarja:  vessek  véget  az  életének,  de  képtelen  voltam  rá. 
Lerohantam az udvarra és a hadnagyot küldtem fel. Röviddel később meghallottam a lövést.

Jónás, Béla és Péter után Imrét, a negyedik igaz barátomat is elvesztettem. Ez volt tehát az én 
keserű mérlegem valamivel több, mint másfél éves idegenlégiós szolgálatom alatt.

Most  pedig itt  üldögélek a  Bajor-erdőben,  Rudi  szülőfalujának közelében,  gondolatban ismét 
átélem  mindazt,  amit  elmondtam.  Isten  veletek,  drága  barátaim!  Valahol  még  biztosan 
találkozunk, ha nem is itt a Földön, de ott biztosan, ahová egyszer mindannyian kerülünk...


